Patientlån søger en kontorelev med speciale i administration
Vil du starte din karriere i krydsfeltet mellem økonomi, administration og markedsføring? Har du mod på at
sætte dit aftryk og være en del af en virksomhed i hastig udvikling? Så er du måske vores nye kontorelev.
Som elev hos Patientlån bliver du en del af et engageret og kvalitetsbevidst team, hvor arbejdsopgaverne
spænder vidt, og hvor hverdagen ofte byder på nye og interessante udfordringer. Vi er uformelle og
udadvendte i vores tilgang til hinanden og sætter pris på et godt og positivt miljø i hverdagen.

Uddannelsen:
I løbet af de to år vil du – udover skoleophold – få opgaver relateret til vores daglige drift. Arbejdet vil
veksle mellem mange forskellige typer af økonomiske opgaver, kundehåndtering og markedsføring af vores
virksomhed. Du vil komme til at arbejde med kreditvurdering, bogføring, debitorer, kreditorer samt mange af
de andre opgaver, som hører under økonomiafdelingen.
Under uddannelsen bliver du grundigt introduceret til forskellige faglige ansvarsområder, og du kan se frem
til en hverdag med udfordringer og selvstændige opgaver.

Adgangskrav:
Du skal have en HHX, STX eller HF, denne skal være suppleret med EUD-S kursus rettet kontor. Har du den
ikke før du starter, kan du tage den i opstarten. Har du anden uddannelse udover ovenstående, eller erfaring
med kundeservice eller økonomiske opgaver, er det kun at foretrække.

Profil og kvalifikationer:
Du er åben og udadvendt og har en positiv indstilling. Du er glad for at yde god kundeservice.
Du er ambitiøs, detaljeorienteret, ansvarlig og pligtopfyldende, da vi sætter dette højt på dagsordenen.
Erhvervsøkonomi og matematik har været fag, du har kunne identificere dig med og du besidder et generelt
økonomisk indblik med kendskab til debet og kredit. Du har generelle IT-færdigheder og er vant til at
arbejde med Office pakken.

Ansøgning:
Vi søger med opstart pr. 1. juni eller 1. juli alt efter, hvad vi bliver enige om, så send os gerne en ansøgning,
CV samt relevante bilag til rikke.stage@patientlaan.dk. Ansøgningsfrist d. 20. april, samtaler holdes
løbende, afsluttende samtaler i uge 21. Skriv venligst ’Ansøgning kontorelev’ i emnefeltet.
Vi modtager kun elektroniske ansøgninger.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Rikke Stage på mail rikke.stage@patientlaan.dk eller
telefon 5353 8770.
Patientlån er en nystartet virksomhed fra 2015, som specialiserer sig i at lave lån til tand-, skøn- og
specialbehandlinger. Vi omsætter for 1,9 mio. og tilbyder kunderne en af markedets laveste renter. Vi

markedsfører os hovedsaligt igennem vores samarbejdspartnere. Patientlån er kendt for deres gode
kundeservice.

