
Vinens Verden A/S 

søger kontorelev  

med speciale i administration 

 

Dine egenskaber og baggrund 
Som person er du nysgerrig, ansvarlig, engageret, initiativrig, udadvendt, 
humoristisk og med masser af energi og drive. Du er hurtig til at få løst dine 
opgaver, har appetit på noget nyt, er lærenem og har et godt humør.  Det 
er vigtigt at du kan smile i telefonen. Da vi ofte har meget travlt, skal du 
have evnen til at holde hovedet koldt. Du har desuden et godt kendskab til, 
og interesse for IT.  
Vi forventer du er ved at afslutte, eller har en veloverstået HHX/STX/HF 
eller lignende. Du skal have gode formuleringsevner i dansk skrift og tale, 
solide sprogkundskaber i engelsk og flair for tal. 
 

Uddannelsen 
Vi tilbyder dig en 2-årig kontoruddannelse og kan love dig en lærerig, 
afvekslende og sjov hverdag med gode kollegaer, kunder og leverandører. 
Du kommer hele vejen rundt med bl.a. 

• Ordremodtagelse 

• Fakturering 

• Indkøb 

• Lagertilgang 

• Marketing 

• Regnskab 

• IT/web 

• diverse ad hoc opgaver. 
Du får gode muligheder for at få ansvar og vise selvstændighed og initiativ i 
opgaverne. 
  
Vi tilbyder 
Et udfordrende og spændende job, hvor du bliver en vigtig kollega i en 
kompetent, dynamisk og engageret organisation. Vi tilbyder dig desuden 
sundhedsforsikring og frokostordning.  
 
Ansøgningsfrist: Vi vil gerne modtage din ansøgning og CV senest den 22. 
marts. Samtalerne vil finde sted medio april. 
 

Ansøgninger sendes pr. e-mail til: info@wine.dk.  

Alle henvendelser behandles fortroligt. 
 
Tiltrædelse: Uddannelsen starter primo august 2018 eller evt. tidligere 
efter aftale. 
 

 

Vinens Verden A/S 
Hestehaven 21 E, 1. sal - 5260 Odense S - Tlf. 66 14 44 48  

 info@wine.dk - www.wine.dk 

 
Vinens Verden A/S er en lille, fleksibel, engageret og uformel organisation, drevet  

af en passion for at sælge gode vine fra anerkendte leverandører verden over.  
Vi arbejder målrettet for at levere good value og et højt serviceniveau.  

Vinens Verden A/S er grundlagt i 1994 og er en særdeles velkonsolideret aktør på 
det danske vinmarked. Vi er i dag 14 ansatte. 
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