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ARBEJDSOPGAVER:
• Bogføring af indbetalinger.
• Bogføring af udbetalinger samt registrering af fakturaer.
• Daglig finansbogføring og løbende afstemninger.
• Bogføring og afstemning af gavekort og kreditkortbetalinger modtaget på vores webshop.
• Bogføring og afstemning af kasse, gavekort og kreditkort af vores fysiske butik.
• Deltagelse i diverse projekter i afdelingen.
• Udarbejde afstemninger til brug i måneds- og årsregnskab.

PROFIL:
• Har bestået EUX/HHX eller STX/HTX/HF+ 10 ugers introduktionsforløb.
• Har en naturlig interesse og flair for tal.
• Taler dansk og engelsk på et højt niveau.
• Har interesse i IT og processer.
• Arbejder struktureret og grundigt.
• Er opsøgende og nysgerrig ift. nye arbejdsopgaver
• Har et positivt mindset.

Send din motiverede ansøgning, CV og eksamensbevis mærket ”Økonomielev” på mail til job@fermliving.com hurtigst muligt.  
Vi holder løbende samtaler. Tiltrædelse efter aftale. Vi glæder os til at høre fra dig!

ELEV TIL 
ØKONOMI-
AFDELING
ferm LIVING leder efter en dygtig og energisk 
Økonomielev / Finance Trainee til vores Finance Team 
på vores nye kontor på Christianshavn, København.

Du vil blive en del af et Finance team med tre 
kollegaer og du vil rapportere direkte til vores CFO. 
Du vil komme til at stifte bekendtskab og arbejde med 
alle aspekter af en økonomiafdeling, i en dynamisk 
og spændende hverdag, og vil have selvstændige 
ansvarsområder i afdelingen.

Life is full of contrasts. As we navigate expectations and dreams in the search for meaning and comfort, we 
long for a balanced life with room for chaos and calm, moments of reflection and times of joy. A place where 
we can be ourselves, realise the true value of things and feel at home.

Based on a passion for authentic design and clear functionality, we challenge ourselves to shape the future 
and take pride in creating products that help you balance the contrasts of life.We create collections of  
furniture, accessories and lighting, so you can create space to feel comfortably you. Welcome home.


