
 

 

Finance Trainee  

Kunne du tænke dig at sætte et lille aftryk på den globale grønne omstilling? Vil du med på 
rejsen i en international virksomhed i vækst, som arbejder dedikeret for at gøre en forskel? Og 
har du flair for tal, struktur og analyse? Så se her.   
 
Hos Nel Hydrogen er vores vision at sikre generationer ren energi for evigt og vores mål er gøre vedvarende brint 
erstatningen for fossile brændstoffer. I vores danske afdeling i Herning er vi i øjeblikket 140 ansatte og forventer at 
fortsætte en markant vækst i de kommende år. Virksomheden er en global frontløber, når det gælder udvikling og 
produktion af brinttankstationer. Markedet for brintstationer forventes at vækste, da storskala produktion af 
brintbiler, busser og lastbiler forventes at stige i de kommende år.  
 
Som Finance Trainee i Nel vil du blive mødt med udfordrende opgaver i en spændende og dynamisk organisation. Du 
bliver en del af Finance teamet, som i det daglige består af 5 kolleger i den danske division, og vil samtidig blive 
involveret i opgaver, der relaterer sig til vores datterselskaber i USA og Sydkorea. Du kan forvente en spændende og 
bred uddannelse og vi giver garanti for alsidige opgaver, et dynamisk arbejdsmiljø og god humor (synes vi selv).   
 
Vi forventer, at du:   

• Har bestået eller forventer at bestå EUX/EUX for voksne/HHX + 5 ugers introduktionsforløb eller STX/HTX/HF  
        + 10 ugers introduktionsforløb. Vi modtager også gerne din ansøgning hvis der har en finansøkonom   
        uddannelse e.lign. 

• Er god til at formulere dig mundtligt og skriftligt, både på dansk og på engelsk, da koncernsproget er engelsk  

• Har flair og interesse for tal og IT  

• Er proaktiv, nysgerrig og omstillingsparat   
 
Dine opgaver vil blandt andet være:  

• Debitor-, kreditor- og finansbogholderi  

• Afstemninger og kontrol  

• Deltagelse i controlling af projekter og analysearbejde ift. lønsomhed af vores produkter  

• Deltagelse i perioderapportering og årsregnskab  

• Deltagelse i økonomistyring og budgettering  

• Forefaldende kontoropgaver i øvrigt  
 

Ansøgning og henvendelse  
Send din ansøgning samt CV hurtigst muligt til:  recruitment@nelhydrogen.com og skriv Finance Trainee i overskriften. 
Vi ønsker tiltrædelse 1. september 2020 og samtaler afholdes løbende, som ansøgningerne kommer ind   
Hvis du ønsker yderligere oplysninger omkring stillingen, er du velkommen til at kontakte Finance Director Marcus 
Halland på tlf.: +47 930 90 190    

  
 

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. 

mailto:recruitment@nelhydrogen.com
http://www.nel-hydrogen.com/

