
 
 

Økonomielev med hovedet skruet rigtigt på søges pr. 1. juni, 1.juli eller 1. august 2017 

Vil du arbejde med økonomi i et travlt miljø med 
gode kolleger? 
Som økonomielev hos MI bliver du en del af et team med 5 øvrige kollegaer, som dagligt er i kontakt med danske  
og internationale leverandører og kunder.  
 
Er du MI’s kommende økonomielev?  
Vi søger en person, som brænder for at arbejde med økonomi og har flair for tal og systemer. Desuden er det  
vigtigt, at du: 

 Har bestået en HHX/STX/HF suppleret med et EUD studenterforløb på 5-10 uger. 
Eller er HG2, EUD GF2 eller EUX student 

 Har gode kommunikationsevner, både skriftligt og mundligt 

 Er god til Microsoft Word, Excel og Outlook 

 Kan lide at have styr på tingene og arbejder struktureret 

 Tager ansvar og motiveres af at gøre en indsats 

 Er fleksibel og gerne hjælper dine kolleger med at nå i mål 

 Er en team-player med en personlighed, som har en positiv indflydelse på dine omgivelser 
 
Vi tilbyder en udfordrende arbejdsdag med afvekslende opgaver indenfor:  

 Debitor- og kreditorbogholderi 

 Finansbogholderi 

 Korrespondance med kunder og leverandører 

 Håndtering af indkøbsfakturaer 

 Afstemninger 

 Forskellige ad hoc opgaver 

 Som din erfaring stiger, får du egne ansvarsområder 
 
Hos MI bliver du en del af et travlt miljø, hvor fleksibilitet og samarbejde vægtes højt. Vi arbejder ud fra tre  
centrale værdier: Værdiskabende – Kompetente – Fingeren på pulsen.  
 
Ud over en spændende og afvekslende arbejdsdag, tilbyder vi en god sundhedssikring. 
På www.mi.dk/jobs kan du se, hvad vores nuværende og tidl. elever og praktikanter får ud af at arbejde hos os. 
 
Kan du se dig selv hos MI? Så send din ansøgning til connie@mi.dk senest den 21. april 2017, mærket ’ 
økonomielev’. Har du spørgsmål til jobbet? Så tag fat i Connie Jensen på tlf. 76 40 86 49. 

 
  Maskinhandler Indkøbsringen Amba 

 Soldalen 1 

  7100 Vejle 

_______________________________________________________________________________ 
MI (Maskinhandler Indkøbsringen) har hovedkontor og centrallager i Vejle og har eksisteret siden 1963. Vi varetager fællesindkøb 
og markedsføring af landbrugsmaskiner, have-/parkmaskiner, slid- og reservedele samt butiksvarer som vi sælger i Danmark og  
Sverige samt på www.shopmi.dk.  Vi er 60 ansatte og har en omsætning på ca. 350 mio. kr. årligt.  
Du kan se mere om MI på www.mi.dk og følge os på www.facebook.com/indkobsringen 
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