
Økonomielev til Brd. Klee 

Er du god til at regne den ud? Og har du lyst at starte en karriere inden for økonomi? Så er du måske vores 
kommende økonomielev. 

Som økonomielev hos Brd. Klee bliver du en del af en dynamisk økonomiafdeling som byder på spændende 
udfordringer. Økonomiafdelingen består af fem engagerede medarbejdere, der arbejder tæt sammen om 
at få løst opgaverne. 

Vi tilbyder dig en grundig uddannelse, hvor du får rig mulighed for at afprøve dig selv og dine evner. Du 
kommer tæt på forretningen og bliver godt klædt på til at klare opgaverne inden for regnskab. 

I løbet af prøvetiden på 3 måneder vil du få en introduktion i alle selskabets afdelinger. 

Vi forventer, at du: 

• har bestået en af grunduddannelserne, EUX, HHX, STX suppleret med 5 eller 10 ugers EUS-forløb. 
• har en naturlig interesse for økonomi og har flair for tal 
• kan arbejde selvstændigt og sammen i et team 
• er god til dansk og engelsk i skrift og tale  
• har flair og interesse for IT 
• er lærenem, fleksibel og ansvarsbevidst 
• har ordenssans og gå-på-mod 
• har humoristisk sans 

Vi tilbyder 
Spændende elevplads i en virksomhed i udvikling. Vi tilbyder en varieret hverdag i en performancedrevet 
organisation med fokus på faglig og personlig udvikling - selvfølgelig suppleret med en grundig introduktion 
til virksomheden og gode kolleger. 

Arbejdstiden er 37 timer om ugen, fordelt i tidsrummet mandag-torsdag kl. 8.00 til 16.15 og fredag fra        
kl. 8.00 til 14.30. 

Er du interesseret? 
Vi indkalder løbende til samtale, så skynd dig at sende din ansøgning og CV til aht@klee.dk. Har du 
spørgsmål til ovenstående så kontakt HR-chef Ann Holm Trampedach på tlf. 43 86 83 33 eller mail 
aht@klee.dk 

Opstart snarest muligt. 

 

Brd. Klee A/S● Gadagervej 11 ● 2620 Albertslund● 43 86 83 33 ● klee@klee.dk● www.klee.dk 

___________________________________________________________________________ 
Brd. Klee A/S er en førende totalleverandør af tekniske komponenter og transmissionsprodukter til industri og maskinbyggere. 
Succesen kan tilskrives vores ca. 70 engagerede medarbejdere, et bredt produktprogram af høj kvalitet, et stort lager samt en høj 
tilgængelighed for kunderne. Produkterne kan inddeles i: Konstruktionselementer, gear og motorer, el- og automationsteknik, samt 
lineære føringer og åbne transmissioner. Selskabet har til huse i Albertslund. For yderligere information se www.klee.dk 
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