Økonomielev i en international virksomhed
Brænder du for at arbejde med tal i et teknisk inspirerende miljø, hvor du
bidrager til udviklingen af brinttankstationer – worldwide? Så kan dette
være jobbet for dig!
Markedet for brinttankstationer forventes at vokse markant i takt med, at de store
bilproducenter lancerer deres brintbiler i 2019-2020. Nel er derfor i gang med at udvikle en
ny type brinttankstationer, som skal serieproduceres. Dette medfører travlhed også i
økonomiafdelingen, og det er årsagen til, at vi nu søger efter en ekstra økonomi
medarbejder til en 2-årig kontoruddannelse med regnskab som speciale.
Som Økonomielev i Nel vil du få stillet krav, men vi tilbyder samtidigt udfordrende opgaver i en spændende
og dynamisk organisation. Du bliver en del af Økonomiafdelingen, som i det daglige består af HR, IT,
administration og økonomi. Den samlede afdeling består af 10 dygtige medarbejdere, hvor af 4 arbejder med
økonomi i en uformel omgangstone. Vi er netop flyttet til ny fabrik i Lind ved Herning og tilbyder mange
personalegoder som eksempelvis kantineordning, pension med sundhedssikring og massageordning.
Vi forventer, at du:
•
•
•
•
•
•
•

Har bestået eller forventer at bestå HHX/HA/finansøkonom eller lignende med et godt resultat
Er god til at formulere dig mundtligt og skriftligt, både på dansk og engelsk, koncernsprog er engelsk
Er vild med økonomi og har flair for tal og IT
Er proaktiv og tager ansvar for dine opgaver
Er omstillingsparat, har lyst til udfordringer med masser af gå-på-mod.
Er en god kollega med godt humør og let til smil.
Er vedholdende, ambitiøs og lærenem.

Dine opgaver vil blandt andet være:
•
•
•
•
•
•

Debitor-, kreditor- og finansbogholderi
Afstemninger og kontrol
Deltagelse i indberetning af skat, moms og afgifter
Deltagelse i perioderapportering og årsregnskab
Deltagelse i økonomistyring og budgettering
Øvrige ad hoc kontoropgaver

Ansøgning og henvendelse
Send din ansøgning samt CV hurtigst muligt til: recruitment@nelhydrogen.com og mærket: ’Økonomielev’
Samtaler afholdes løbende. Forventet ansættelsesstart: August 2018.
Såfremt du ønsker yderligere oplysninger omkring stillingen, er du velkommen til at kontakte Financial
Director Martin B. Pedersen på tlf.: +45 2463 5876

Om Nel Hydrogen A/S | www.nel-hydrogen.com
Nel Hydrogen A/S – tidligere H2 Logic – er en førende producent af H2Station® brintstationer, som giver
brintbiler den samme hurtige optankning og rækkevidde som konventionelle biler. Nel Hydrogen har
investeret i udviklingen af H2Station® siden 2003 og teknologien markedsføres i dag til markeder, hvor
større netværk af brintstationer er under etablering. Nel Hydrogen er en del af NEL ASA, som er noteret på
Oslo Børsen. NEL ASA er en førende producent af hydrogen teknologi til industri og energiformål med over
500 leverancer i mere end 50 lande.

