
Dine primære opgaver
• Bogføring
• Afstemning
• Debitorstyring
• Controlling
• Kundeservice

Din profil
• Interesse og flair for tal
• Selvstændig og kan fordybe sig i opgaver
• Indgår naturligt i et team
• Godt humør og serviceminded

Vi tilbyder
• En spændende virksomhed i udvikling
• Gode kolleger med højt engagement
• Løn efter overenskomst
• Uddannelsesstart 1. august 2018

Det vil være en fordel, hvis du kan tiltræde stillingen før 
uddannelsesstart, gerne på del- eller fuldtid på timeløn.

BRUGSENIS HOVEDKONTOR 
I NUUK SØGER AU ELEV TIL 

ØKONOMIAFDELINGEN

Skal du starte på akademiuddannelsen i Økonomi- og 
ressourcestyring? Så har vi elevpladsen til dig. Vi søger en 
dygtig og frisk elev til vores økonomiafdeling.

Kalaallit Nunaanni Brugseni har cirka 450 ansatte fordelt 
i 7 byer på kysten. Vi er en virksomhed i udvikling. I 2016 
åbnede vi den seneste butik i Qinngorput, Nuuk og i 2019 
åbner vi en butik i Ilulissat. Vi er en af Grønlands største 
detailhandelsvirksomheder, og vi driver butikker i 7 af de 
største byer i Grønland.

Vi arbejder ud fra stærke grundværdier, som er fastlagt af 
vores mange tusinde medlemmer. Vi er drevet af, at vi vil 
gøre en tydelig forskel i Grønland – både for samfundet, 
miljøet og vores mere end 450 medarbejdere. 

Vi er samtidig gode til at forblive i øjenhøjde og i dialog 
med vores kunder. De handler i vores butikker, fordi de 
bl.a. opnår konkrete fordele, og fordi de kan være med til 
at præge virksomheden og samfundet både lokalt og på 
landsplan.

Du bliver en del af økonomiafdelingen, som håndterer de 
fleste administrative opgaver for hele virksomheden.
I afdelingen er der 6 medarbejdere og i alt 20 i hovedkon-
toret. Afdelingen servicerer både vores butikker og vores 
medlemmer.

Ansøgningsfrist
Senest 30. april 2018, gerne før.
Der holdes løbende samtaler.

Send ansøgning
Controller jacob.broeste@knb.gl

Yderligere oplysninger
Tiltrædelse efter aftale.
Uddannelsen varer 2 år og veksler
mellem skole- og praktikophold.

Ved spørgsmål om stillingen
Økonomichef Niels Mathiasen / Controller Jacob Brøste
Tlf. +299 36 35 07 / +299 36 35 14
niels.mathiasen@knb.gl / jacob.broeste@knb.gl

Læs om uddannelsen her


