TRIPLENINE SØGER

ØKONOMIELEV
Drømmer du om en økonomiuddannelse med udfordringer
og spændende opgaver samt gode muligheder for faglig og
personlig udvikling? Så er det måske dig vi søger.
TripleNine Group A/S i Esbjerg søger en selvstændig elev til den 2-årige kontoruddannelse
med speciale i økonomi.
I økonomiafdelingen i TripleNine Group A/S
varetager vi økonomifunktionerne for koncernens 8 selskaber. Du indgår i et team på 9
dygtige kolleger og du refererer til den uddannelsesansvarlige i økonomiafdelingen.

Vi forventer, at du
• Har bestået EUX eller HHX inden opstart
alternativt har du bestået STX
(samt 5 ugers grundforløb)
• Har flair og interesse for tal
• Har et godt kendskab til IT og er vant til
at bruge MS Office herunder Excel
• Er god til dansk og engelsk i skrift og tale
• Er nysgerrig, initiativrig, serviceorienteret,
ansvarsbevidst og kan lide udfordringer
• Har gode samarbejdsevner, men er også
god til at arbejde selvstændigt og tage
ansvar for dine opgaver

Vi tilbyder

Ansøgning
Har du spørgsmål til jobbet, så kontakt
teamleder Anja Yde Beck på ayb@999.dk/
4412 9119 eller HR Manager Marianne Bukh
Villesen på mbv@999.dk /2460 2787.
Stillingen ønskes besat med start
d. 23. august 2021.
Ansøgningsfristen er d. 6. april 2021.
Du bedes søge jobbet gennem Jobindex.
TripleNine Group A/S er en international virksomhed, der producerer fiskemel og fiskeolie,
som afsættes til det meste af verden.
Vores mission er at tilføre værdi til ”marine
ressources” på ansvarlig vis og vi stræber
efter at være den førende og foretrukne partner inden for den globale ”marine ingrediens”
branche. Vores kunder findes primært inden
for aquakultur, agrikultur og petfood.
Vi beskæftiger ca. 300 medarbejdere
i TripleNine Group A/S, som er fordelt på
vores lokationer i Norge, Chile og Danmark.
I 2019 omsatte vi for ca. 1.8 mia. kr.

• En alsidig uddannelse i vores økonomi
afdeling, hvor du vil få mulighed for at
arbejde både med løn, finans-, kreditorog debitorsiden samt controlling
• Et job i en international virksomhed med
fuld fart på
• Spændende og krævende arbejdsopgaver, som løbende vil udvikle dig
og dine kompetencer
• Samarbejde med kolleger i økonomiafdelingen samt på tværs af organisationen
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