
Økonomielev

Vil du være vores nye økonomielev i bogholderiet? 
Og er du interesseret i en international uddannelse?

Har du interesse i at lære bogholderi i en international produktions-virksomhed og
samtidigt mod på løn- og gageberegning? Og ønsker du en stilling, hvor du kan
være selvstændig og få dine egne opgaver? 
Så er det lige dig, vi søger.  
 

Lidt om jobbet  
 
Mikkelsen Electronics A/S  har en økonomifunktion, som dækker både vores
danske og vores serbiske selskab. Funktionen er bemandet i begge lande og det
er tæt samspil i forbindelse med løsning af opgaverne. 
I det daglige arbejder vi i vores økonomisystem, som er Navision. 
 
 Nogle af dine opgaver vil være: 
• Almindeligt bogholderi 
• Kontering 
• Afstemninger til opgaver indenfor måneds-/og årsafslutning 
• Udestående hos kunder  
• Løn- og gageberegning 
• Diverse indkøbs- og administrationsopgaver 



 
 

 
Vores favoritkandidat er.... 

• Detaljeorienteret og har god talforståelse 
• Struktureret 
• Ihærdig 
• Pligtopfyldende og serviceminded 
• Har ordenssans og en stor portion gå-på-mod 
• Indstillet på nogle rejsedage til dine kolleger i Serbien 

Kvalifikationer

• Dansk og engelsk i skrift og tale er en nødvendighed 
• Excel er dit daglige værktøj 
• Du skal være "dus" med den øvrige MS-pakke 
• En afsluttet uddannelse som HG2, HGV, HHX, EUX, HF, HTX og STX 

Herudover

Ren straffeattest skal forevises. 

Har du lyst til at arbejde sammen med os? 

Så skynd dig at sende os din ansøgning på kwc@mi-ec.com. 
Ansøgningsfristen er d. 23. oktober, men vi indkalder løbende til samtaler.  
 
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte CFO Kim
Wahl Christensen på telefon 4015 6920.



Om os 
Mikkelsen Electronics A/S er en familieejet virksomhed, der blev stiftet i
1971. Vi er ca. 115 medarbejdere fordelt på to selskaber: Farum og Niš,
Serbien. 
 
Langvarige samarbejdsaftaler med stik-, sensor- og ferritproducenter i
Europa samt vores egen kabel- og Technomeltproduktion kendetegner
Mikkelsen. 
 
Vi er en virksomhed, der i høj grad er drevet af kundetilpassede løsninger og
hvor vi konstant søger at udfordre os selv og vores leverandører for at finde
netop dén løsning, der er den rette for vores kunder. Derfor samarbejder vi
kun med kvalitetsproducenter og er selvfølgelig ISO 9001-certificerede. 
 
Ydermere kan vi prale af, at alle vores produktionsmedarbejdere er IPC-
certificerede af vores egen IPC-træner.




