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Økonomielev til Thyholm Murer A/S 

 

 
 

Hos Thyholm Murer A/S er vi i en positiv udvikling og søger derfor Økonomielev.    
Brænder du for økonomi, IT og administrative opgaver, er det måske dig vi søger til vores økonomiafdeling.  
 

Vi tilbyder 

• Spændende og varierende elevplads indenfor bogholderi, regnskab, administration, med gode og dygtige kollegaer.  

• En stilling med høj faglighed og kvalitet, hvor du kan lære meget og udvikle dig yderligere. 

• Vi har et seriøst, men uhøjtideligt arbejdsmiljø med højt til loftet.  

• Fleksibilitet og varierende opgaver. 

• Gode udviklingsmuligheder fagligt og personligt  

Vi forventer at du: 

• Har god energi og brænder for dygtiggøre dig og bidrage til virksomhedens positive udvikling.  

• Du har en god talforståelse og bliver grebet af, at gennemskue regnskaber og budgetter. 

• Motiveres af, at gå i dybden og i detaljen med tingene, alene eller som en vigtig del af teamet. 

• Kan indgå i team, har lyst og evne til at samarbejde og er udstyret med et godt humør.   

• Har udpræget IT flair da digitalisering er et fokusområde i Thyholm Murer. 
 
 
Vi ser frem til at modtage din ansøgning. 
Ansøgning sendes på e-mail til: dan@thyholmmurer.dk . Ansøgninger og henvendelser vil blive behandlet fortroligt og iht. 
gældende regler derfor.  
 
Kontakt: Dan Gravgaard på Tlf.: 40 80 15 71 eller 97 87 15 55 samt dan@thyholmmurer.dk 

 
 
 
 
 
 

Thyholm Murer A/S er en alsidig entreprenør virksomhed med hovedsæde på Thyholm. 
Virksomheden er grundlagt af Poul Erik Gravgaard i 1981. Virksomheden er i dag drevet af brødrene, Dan og Rasmus Gravgaard, der sammen med ca. 65 
kompetente og erfarne kollegaer udgør Thyholm murer A/S. 
Virksomheden udfører opgaver for forskellige bygherrer såvel virksomheder, private og det offentlige. Vi beskæftiger os med større og mindre opgaver 
inden for jordarbejde, kloakarbejde, betonarbejde, belægningsarbejde, stålarbejde, skære/borer og murerarbejde, derudover også hoved og 
totalentrepriser.  
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