EURO-Leasing A/S – MAN Rental søger en kontorelev med speciale i administration
Vil du være en del af en spændende organisation med gode produkter, så søger vi nu en kontorelev med speciale i
administration til start efter sommerferien 2019. Det er ikke et krav at du har kendskab til transport, lastbiler og
trailere – det vigtigste er, at du er serviceminded og imødekommende overfor såvel kunder som kollegaer.
Primære opgaver:
 Dokumenthåndtering vedr. leasing (eller leje) af køretøjer
 Kontrol af- og udfærdigelse af køretøjslister
 Håndtering af fakturaer i JobRouter
 Debitor/kreditor opgaver
 På sigt stå for vores LinkedIn, web og øvrige sociale medier
 Ad hoc opgaver
Vi forventer:
 At – du er en Teamplayer med ordenssans og kan arbejde selvstændigt og struktureret – samt er fleksibel
 At – du i enhver situation med kunder og kollegaer udviser faglig stolthed og købmandsskab
 At – du skaber tillid mellem kunden og os ved enhver henvendelse, og har økonomisk forståelse
 At – du aldrig opfatter en kundehenvendelse som en afbrydelse, men forstår at det er din vigtigste opgave
 At – du har gennemført en EUX uddannelse med kontor som fagretning, hvis du har en studentereksamen
(HF, STX, HTX), skal den være suppleret med en EUD-student med kontor som fagretning. Har du en HHX vil
du kunne starte i elevpladsen, da den først starter hos os efter 1.8.2019
 At – du behersker tysk og-/eller engelsk i skrift og tale
Vi tilbyder:
 En moderne arbejdsplads med ordnede og frie forhold, med en uformel og afslappet omgangstone
 Et stærkt team af motiverede og dygtige kollegaer, som lægger vægt på et godt samarbejde og ydelse af en
god service overfor vores kunder
 Et aktivt og afvekslende job, hvor du selv er med til at definere din arbejdsdag
Ansøgninger og CV vurderes løbende og sendes til adm. direktør Jens Ole Olesen på jensole.olesen@euroleasing.eu
Start efter aftale, dog tidligst 1.8.2019.
Vil du høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Dorte Heermeier på 7367 1784 eller mail:
dorte.heermeier@euroleasing.eu - Dorte vil være mentor for vores kommende elev…

EURO-Leasing GmbH blev grundlagt i 1997 og råder i dag over 9.000 enheder, og er siden 2014 en del af VW Financial Services, som er Europas største udbyder
af finansieringsløsninger til bilindustrien. Vi er mere end 12.000 medarbejdere og er til stede i 50 lande.
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