Studentermedhjælper
Har du lyst til at arbejde med controlling samt
strategiske analyser og ikke mindst få en unik
mulighed for praktisk erfaring i en international
produktionsvirksomhed?
Dine opgaver og udfordringer
Vi er et team i DOVISTA, der har ansvaret for den
løbende månedsrapportering, herunder controlling
og opfølgning på udvalgte projekter/KPI’er.
Desuden supporterer vi med strategiske analyser
samt opfølgning på strategiske projekter.
Du skal primært bistå med assistance samt support
til gennemførelse af den månedlige rapportering
samt udvikling og effektivisering af processer i
forbindelse med månedsafslutningen. Derudover vil
der være behov for support til strategiske analyser
samt opfølgning på udvalgte projekter/KPI’er.
Din baggrund
Du er først og fremmest interesseret i tal og
forretningsudvikling. Du er i gang med din
kandidatuddannelse, har gode it-kundskaber og
-forståelse. Du er flydende i engelsk og dansk og er
en dygtig kommunikator, både skriftligt og mundtligt.
Du er effektiv, analytisk og kan arbejde selvstændigt
og koncentreret med dine opgaver. Du er hurtig til at
sætte dig ind i komplekse problemstillinger, arbejder
struktureret og kan videreformidle løsninger på en
forståelig måde.

Derudover lægger vi stor vægt på præcision og
korrekthed i arbejdet, der udføres.
Dine muligheder
Du kommer til at arbejde i en international og
dynamisk virksomhed, hvor personlig og faglig
udvikling er prioriteret højt.
Du vil få mulighed for at arbejde selvstændigt med
problemstillingerne.
Der vil naturligvis være plads til den fornødne
fleksibilitet i forhold til studier.
Ansøgning og kontakt
Er du interesseret? Så tilbyder vi et spændende
studiejob i Horsens.
Arbejdstiden er 10-15 timer ugentligt med mulighed
for mere.
Har du spørgsmål til stillingen, så kontakt Morten S.
Assenholt på tlf. 22 38 18 61.
Send din ansøgning og cv mærket
”Studentermedhjælper finance” på e-mail
job@dovista.com. Ansøgningerne behandles
løbende, da vi ønsker stillingen besat snarest muligt.

DOVISTA A/S er det aktive moderselskab for en stadigt voksende DOVISTA Gruppe, med VELFAC og Rationel Vinduer som de mest kendte
virksomheder i Danmark. Gennem fælles synergi og unikke brands er det DOVISTA Gruppens mål at blive markedsledende i Europa i nden for
udvikling, salg og fremstilling af vinduer og døre. DOVISTA Gruppen består af en række individuelle brands, hvor sund organisk vækst er
drivkraften i den fortsatte udvikling.
DOVISTA A/S ejes af VKR Holding, der beskæftiger ca. 14.900 medarbejdere i mere end 40 lande.
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