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Vil du gerne have en uddannelse indenfor administration i  
en stor og lokal virksomhed, hvor ikke to dage er ens? 

Så søger vi en kontorelev med start den 1. september 2022  
til vores administration/bogholderi i Thisted.
Om stillingen:
Du vil få en spændende og til tider uforudsigelig hverdag, hvor der er rig mulighed for både 
personlig og faglig udvikling. Efter en grundig introduktion, vil du hurtigt være i stand til at  
bidrage aktivt til opgaveløsningen i afdelingen, samt tage et selvstændigt ansvar for de  
opgaver, du får tildelt. 
Dit forløb vil strække sig over to spændende og udfordrende år, hvor du kommer på turnus og 
får en bred indsigt i administrationens arbejdsområder. Din base vil hovedsaligt være i vores 
bogholderi, men du vil også skulle varetage HR relaterede opgaver.  

Du vil blandt andet beskæftige dig med opgaver inden for:
• Håndtering af debitorer og kreditorer
• Bogføring og afstemning af finansposter
• Indberetning til SKAT af moms og afgifter
• Indblik i månedsafslutning, rapportering og budgettering
• Tidsregistrering
• Løn til både timelønnede og funktionærer
• Personaleadministration

Dine faglige og personlige kompetencer:
• Du har gennemført eller er i gang med EUX eller HHX
• Du er engageret og har masser af energi og gå-på-mod 
• Du brænder for arbejdet med tal og økonomi
• Du har gode kommunikations- og koordineringsevner
• Du fungerer godt i pressede situationer og er klar til at yde en ekstra indsats, når 

det er nødvendigt
• Du er omhyggelig og ansvarsbevidst omkring dit arbejde

Vi tilbyder:
• Ca. 270 friske kollegaer, der glæder sig til at tage imod dig
• Et uformelt arbejdsmiljø i en rummelig og foranderlig organisation med frie  

arbejdsforhold og engagerede kollegaer. 
• Stor vægt på faglig sparring og en uformel omgangstone
• En velfungerende personaleforening, som bidrager aktivt til den sociale trivsel 
• Løn og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomsten

Vil du vide mere:
Ønsker du at vide mere omkring stillingen, er du velkommen til at kontakte HR konsulent Heidi 
Madsen på tlf. 2780 8914 eller regnskabschef Virginija Pedersen på tlf. 4070 2532.
Ansøgning:
Hvis du kan se dig selv som vores nye elev, så send en motiveret ansøgning sammen med 
relevante bilag på mail til job@tct.dk.  
Samtaler afholdes løbende, så vent ikke med at sende din ansøgning. 

Thisted-Fjerritslev Cementvarefabrik A/S er en dansk produktionsvirksomhed med kunder indenfor landbrug, 
industri og anlægsbranchen. Produktprogrammet består af betonelementer, betonspalter, EUROrør 

afløbssystemer, belægningssten, blokke og færdigbeton.  
Virksomheden beskæftiger ca. 270 medarbejdere på tre lokationer
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