
 

Har du interesseret i mode, og færdes du godt i et dynamisk miljø, hvor der er plads til en uformel omgangsform 
og humor? Så er en elevplads hos MOS MOSH det rigtige for dig. Som kontorelev hos MOS MOSH bliver 
du en del af et team på 4 medarbejdere i økonomiafdelingen med reference til økonomidirektøren, og du får 
mulighed for at lære alt, der er relevant i en økonomifunktion med stor indflydelse på din arbejdsdag. I 
starten af din elevtid vil en stor del af dine opgave være koncentreret omkring debitorbogholderiet. 

Kontorelev med speciale i økonomi

Fredericiagade 28 · 6000 Kolding · Denmark · Tel.: +45 7672 9000 · info@mosmosh.com · www.mosmosh.com

Du vil blive en del af MOS MOSH familien, med stærkt sammenhold og muligheder for hele tiden at 
udvikle dig. Vi er et stærkt internationalt fashion brand med skarp fokus på produktet, kvaliteten og 
skabelsen af kollektioner, hvor design og pasform harmonerer. Vi har en stærk brandfilosofi og vi stræber 
efter at gøre det vi er bedst til, nemlig at gå mod strømmen, gøre tingene på vores måde og altid have 
hjertet på det rette sted. Din arbejdsplads vil være på vores kontor i Kolding, men du vil have berøring 
med kunder og kollegaer i hele Europa. 

Dit elevforløb vil vare i 2 år. Det vil bestå af 10 ugers skoleforløb på kontoruddannelsen med speciale i 
økonomi og praktik hos os. Vi forventer meget af dig, både fagligt og kollegialt. Til gengæld kommer du til 
en fantastisk virksomhed med masser af muligheder. 

Skulle du have nogle spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte vores økonomidirektør Anders 
Mølgaard på 3031 5373. Send din korte ansøgning og CV til job@mosmosh.com med titlen ’Kontorelev 
med speciale i økonomi.’  

Elevpladsen ønskes besat så hurtigt som muligt, men vi venter også gerne på, at skolen er overstået, og at 
du har holdt sommerferie. 

Ansøgningsfrist senest 8. juli.

MOS MOSH søger en kontorelev med speciale i økonomi, der brænder for regnskab og tal.

KRAV TIL JOBBET
• Du har en ungdomsuddannelse, der giver adgang 

til kontoruddannelsen med  speciale i økonomi
• Du er talstærk og har en økonomisk forståelse
• Du arbejder struktureret og omhyggeligt
• Du har gode IT-kompetencer
• Du taler og skriver flydende på dansk og  

engelsk, og tyske færdigheder vil være et plus
• Du er positiv og engageret

ARBEJDSOMRÅDER 
• Kreditor-, debitor- og finansbogføring
• Debitoropfølgning, herunder skriftlig og  

telefonisk kommunikation
• Opgørelse af agent provisioner
• Afstemning og opfølgning på afvigelser i finans
• Deltagelse i indberetninger til myndighederne
• Deltagelse i opgaver omkring måneds- og 

årsregnskab
• Digitale controller opgaver


