
De tre brands Epoke, Snowline og Brodd udgør Epoke-koncernen, som beskæftiger i alt ca. 180 medarbejdere. Med hovedsæde 
i Vejen udvikler, producerer og markedsfører virksomheden fejemaskiner og udstyr til glatførebekæmpelse. 75% af produktionen 
eksporteres, og i glatføresegmentet er man blandt de førende på globalt plan. I Danmark foregår salget gennem egne sælgere og 
i udlandet gennem datterselskaber og 31 forhandlere. 

Godt humør, fællesskab og frihed under ansvar er grundelementerne i samarbejdet i virksomheden. 

http://www.epoke.dk

Vi tilbyder 
En spændende hverdag, hvor du bl.a. får indsigt i og 
erfaring med følgende:
 Arbejde med økonomi, data- og talbehandling
 Administration af leverandørfakturaer
 Salgsfakturering og debitorstyring
 Varedisponering og fakturakontrol
 Leverandørforhandlinger og indkøbsstatistikker
 Indsigt i processer vedr. økonomi, indkøb og pro-
 duktion

Teoretisk baggrund:
 Du skal have bestået EUX eller eud-s med fag-
 retning kontor
 Du taler og skriver flydende dansk, og det er en fordel  
 hvis du også er god til engelsk og tysk.

Som elev hos Epoke Group får du:
 Individuel uddannelsesplan
 Personalegoder såsom massage og frugtordning.
 Uddannelse i en virksomhed i konstant udvikling og   
 som er blandt verdens førende producenter af maski- 
 ner til glatførebekæmpelse.
 Du får et job med mulighed for personlig og faglig ud- 
 vikling i en organisation med en god balance mellem  
 det sociale og det professionelle.

Vi søger en energisk og ansvarsfuld person, som kunne tænke sig en hverdag med 
afvekslende opgaver i en international virksomhed. 

Som person er du stabil, struktureret og servicemin-
ded. Du har et godt humør, går til opgaverne med 
nysgerrighed og sætter en ære i at løse dine opgaver 
korrekt og rettidigt. Du er en holdspiller og trives i en til 
tider travl hverdag og evner at holde flere bolde i luften 
på én gang.

Tiltrædelse:
Snarest. Vi indkalder løbende kandidater til samtale 
og lukker stillingsopslaget, når den rette kandidat er 
fundet.

Mere information:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen 
til at kontakte regnskabschef Finn Holm på tlf.:
76 96 22 71.

Send din ansøgning med relevante bilag til: 
cr@epoke.dk mærket ”dit navn”.

Administrationselev 
– med flair for økonomi og indkøb
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