
 
  

 
Finans-trainee  
. . . vær med til at udvikle virksomhedens processer med fokus på 
bæredygtighed . . . gør dig klar til ”next level” . . .   
 

 

What´s in it for you?” 

Flensteds Finansafdeling består af syv kompetente og dedikerede medarbejdere, der alle gerne bidrager til et 
trainee-forløb, der vil styrke dine faglige og personlige kompetencer og give dig et godt afsæt til større udfordringer 
som eksempelvis controller eller et job inden for økonomiledelse, i eller uden for Flensted, afhængigt af dine ønsker 
og virksomhedens behov. 

Du vil, med reference til en fast mentor, få en spændende uddannelse i ”den virkelige verden” med meget 
varierende opgaver. 

Du vil få kontinuerlig feedback, og dit ansvar vil løbendel blive tilpasset de kompetencer, du tilegner dig.  

Din uddannelse, som i nogen udstrækning kan tilpasses dine ønsker, vil omfatte kreditor- og debitorområderne, 
bankforhold, bogføring, afstemninger og egentlige controlling-opgaver som eksempelvis omkostningsopfølgning.  

Du bliver en del af en afdeling med godt humør, arbejdsglæde og en positiv og anerkendende kultur, hvor du bliver 
hørt og får indflydelse på dagligdagen. 

Hvis du endnu ikke har aftalt et praktikforløb, er det også en mulighed at gennemføre et sådant i Flensted 
inden starten på trainee-forløbet, og du er også velkommen til at skrive dit afsluttende eksamensprojekt 
med afsæt i virksomheden. 

 

”What´s in it for us?” 

Du har en uddannelse som finansøkonom eller tilsvarende, er meget nysgerrig af natur og motiveres af faglige og 
personlige udfordringer.  

Du lærer hurtigt og deler gerne din viden, som på nogle områder sikkert vil være den mest aktuelle.  

Endelig er du analytisk stærk, engagerer dig i opgaverne og tager ansvar.  

 

Virksomheden  

Flensted Food Group A/S er en moderne fødevarevirksomhed med egen produktion i Vestjylland. Her forarbejder vi 
kartofler og grønt og producerer convenience-løsninger, pålægssalater, mayonnaiser mm. Det kan du alt sammen 
læse mere om på www.flensted.dk, hvor du også finder virksomhedens CSR-rapport. 

 

Ansøgningen 

Hvis du har spørgsmål til jobbet/uddannelsen er du meget velkommen til at kontakte koncernøkonomichef Jan Thim 
på telefon 76 98 50 50 eller på jan.thim@flensted.dk. 

Hvis du har lyst til at tage udfordringen op, skal du sende en kort ansøgning med fokus på din motivation for 
opgaverne samt dit cv til flenstedhr@flensted.dk, hvor du skriver ”Trainee” i emnefeltet. 

På www.flensted.dk kan du læse om, hvordan Flensted håndterer dine personoplysninger. 

  
 

http://www.flensted.dk/

