
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Økonomielev til international tekstilkoncern i Ikast 

 
Er du på udkig efter en 2-årig elevuddannelse i et inspirerende og uformelt arbejdsmiljø med kompetente kolleger, som 
vil gøre deres bedste for, at din elevuddannelse bliver interessant, lærerig og udfordrende - så er denne mulighed helt 
sikkert noget for dig.  
 
Du har færdiggjort HHX, EUX Business eller 5 ugers EUS-kontor – eller gør det her til sommer. Du har gode 
danskkundskaber såvel mundtligt som skriftligt, og du taler og skriver engelsk på højt brugerniveau. Du har nemt ved 
at benytte og lære nye IT-programmer og er vant til at arbejde med Microsoft Office. 
 
Det er vigtigt for os, at du brænder for at arbejde med tal og ord. Økonomistyring og debet/kredit får dig helt op på 
dupperne. Du får mulighed for at få indblik i alle regnskabets faser fra klassisk bogholderi til diverse rapporteringer og 
årsregnskab. 
 
Dine primære arbejdsopgaver: 

• Klassisk bogholderi - debitorer, kreditorer og finansbogføring 
• Udarbejdelse af løn 
• Afregning af skatter, moms mv. 
• Måneds- og årsafslutning af flere koncernselskaber 
• Udvikling/forbedring af vores IT-platform 
• Derudover vil du også blive en del af et spændende projekt, hvor vi opgraderer vores nuværende ERP-system 

til Microsoft Business Central 
 
Vi forventer at du: 

• Brænder for tal  
• Er ambitiøs og kan arbejde struktureret og selvstændigt 
• Har god ordenssans, er pligtopfyldende og udviser engagement 
• Er god til detaljer og arbejder grundigt med dine opgaver 
• Tager aktivt del i dagligdagen og udviser personligt drive 
• Kan arbejde fuld tid og under pres 
• Men allervigtigst – at du brænder for at blive elev og lære noget nyt 

 
Hvad tilbyder vi dig: 
En 2-årig uddannelse i et inspirerende arbejdsmiljø med kompetente kolleger, som vil gøre deres bedste for, at din 
elevuddannelse bliver interessant, lærerig og udfordrende. Der vil være en elevansvarlig, der har ansvaret for din 
uddannelse. 
 
En enestående mulighed for læring og udvikling i et struktureret arbejdsmiljø. Mulighed for at deltage i besøg hos 
datterselskaber. Et job i en virksomhed med et succesfuldt og gennemprøvet koncept og en uformel omgangstone. Vi 
husker på, at vi skal have det sjovt, mens vi er på arbejde, og vi ved, at vores medarbejdere er vores stærkeste 
ressource og har derfor fokus på personlige udviklingsønsker og uddannelse. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Du har mulighed for selv at være med til at skabe og udbygge dit faglige ansvarsområde inklusiv en nøglerolle i den 
forestående implementering af Microsoft Business Central. 
 
Du kommer til at arbejde på vores kontor i Ikast i nyindrettede lokaler. Du bliver en del af en stærk kultur og et sundt 
og nærværende arbejdsmiljø. Vi tilbyder en dynamisk arbejdsplads med dygtige og engagerede kollegaer, hvor 
åbenhed, fleksibilitet og medansvar præger vores hverdag, og hvor vi har et kontinuerligt fokus på at spille hinanden 
bedre. Vi sætter sundhed i højsædet og tilbyder massageordning, coaching, sundhedstjek samt en sund 
kantineordning.   
 
Har du lyst til at blive vores nye kollega, så skynd dig at sende din ansøgning vedlagt CV til vores Finance Manager 
Allan Nielsen an@thygesen.dk. 
 
Har du spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Allan Nielsen på an@thygesen.dk eller 
4099 2024. 
 
Hvis du ikke har modtaget dit eksamensbevis, kan du eftersende det. Husk at angive dette i din ansøgning. 
 
Ansøgningsfrist: 15. juni 2022 
Arbejdssted: Tulstrupvej 13, 7430 Ikast 
Tiltrædelse: 1. august 2022 
 
Der er tale om en fuldtidsstilling. 
 
Vi glæder os til at høre fra dig. 
 
Thygesen Textile Group A/S er en familieejet tekstilkoncern stiftet i 1931 med aktiviteter over hele verden og mere end 
700 ansatte. Det meste af koncernens økonomifunktion er samlet i Ikast på vores hovedkontor, og her søger vi nu en 
skarp økonomielev, der kan bidrage til vores voksende forretning. Du kan læse mere på www.ttg.dk 
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