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Studentermedhjælper, 

Shared Finance 
 
Leder du efter et spændende og lærerigt studiejob, hvor du får lov 

at omsætte teori til praktisk erfaring? Har du flair for tal og data, 

og synes du arbejdet i en international Shared Finance afdeling 

kunne være interessant?    

 

 

DIN ROLLE SOM STUDENTERMEDHJÆLPER 

Som studentermedhjælper i Shared Finance vil du få et grundigt 

indblik i hele finans-paletten og lov til at arbejde med i 

maskinrummet. Vi prioriterer faglig og personlig udvikling højt, 

hvorfor du vil få mulighed for selvstændige arbejdsopgaver med 

sparring fra dine kollegaer. Jobbet vil bl.a. omfatte opgaver som 

 

• Databehandling i SAP/BI 

• Budgetopfølgning 

• Udarbejdelse af månedsregnskab og rapportering 

• Ad hoc opgaver i økonomiafdelingen 

 

 

HAR DU DET, DER SKAL TIL? 

Vi forventer, at du interesserer dig for økonomi og har flair for tal 

og data. Din succes i jobbet afhænger af din evne til at opbygge 

forretningsforståelse og dermed supportere på tværs i hele 

afdelingen. Vi forestiller os desuden at du:  

 

• Studerer Cand.Merc, Cand.Oecon eller lignende 

• Er drevet i Excel herunder Pivot-tabeller, og hvis du har 

erfaring med VBA, er dette en fordel 

• Har gode kommunikationsevner og behersker et højt 

niveau af dansk og engelsk i både skrift og tale 

• Har viljen til at lære og ser dette som en mulighed for 

udvikling 

 

Som person er du vedholdende, grundig og struktureret i din 

tilgang til arbejdet. Du evner at skabe overblik og, med en positiv 

tilgang, være en ekstra hånd for dine kollegaer. Ydermere er du 

fleksibel og åben overfor mange forskelligartede opgaver.      

 

 

SHARED FINANCE TEAMET 

Du vil indgå som en del af vores Shared Finance afdeling som 

supporterer hele vores forretning, herunder vores to hovedbrands 

Rationel Vinduer og VELFAC. Teamet tæller 21 mand og består af 

både bogholdere og controllere.  

Vi tilbyder et engageret og kompetent arbejdsmiljø, hvor 

hverdagen er præget af humor samt frihed under ansvar.  

 

 

 

 

ER DU INTERESSERET 

Vi tilbyder et spændende studiejob i Herning med en ugentlig 

arbejdstid på 10-20 timer.  

 

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte 

Smail Dajic på tlf. +45 21 77 00 35.  

 

Send din ansøgning og cv mærket ”Studentermedhjælper Shared 

Finance” til  job@dovista.com snarest. Ansøgningerne behandles 

løbende, da vi ønsker stillingen besat snarest muligt. 

Læs mere om DOVISTA på www.dovista.dk 
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