
Ambitiøs økonomielev

Molo er en af Nordeuropas stærkeste og hurtigst voksende fashionbrands, der i dag har egne datter-
selskaber i 10 lande, 13 egne butikker/shop-in-shops og mere end 700 kunder i over 30 lande. 

Brænder du for økonomi, og vil du arbejde i en ung og super spændende virksomhed, i en meget efter-
tragtet branche, så er det her, at du får en unik mulighed.

Vi kan tilbyde dig en udviklende elevtid med interessante udfordringer i et dynamisk og internationalt 
miljø.
 
Din elevtid vil indeholde opgaver indenfor:
• Regnskab
• Kreditorer og debitorer
• Økonomistyring
• Løn
• Rapportering til offentlige myndigheder
• Andre generelle økonomifunktioner

Du vil indgå i et økonomiteam med 8 engagerede kollegaer. Der er tale om en stilling, hvor du vil få god 
oplæring og sparring fra dine dygtige kollegaer. Du vil også få en bred kontaktflade i og uden for virk-
somheden, der globalt beskæftiger over 100 fuldtidsansatte.

Det forventer vi af dig:
• Du har en relevant uddannelse, hvor du har vist, at du er en af de bedste (HHX eller tilsvarende)
• Du er som person energisk, pligtopfyldende og proaktiv 
• Du skal trives med at arbejde i et omskifteligt miljø og kunne have mange bolde i luften 
• Du har flair for IT
• Du er god til engelsk, både mundtligt og skriftligt, da vores koncernsprog er engelsk, og du vil  
 kommunikere med udenlandske kollegaer

For den rette person tilbyder vi til gengæld en fagligt udviklende og dynamisk elevtid med gode karrie-
remuligheder.

Er du interesseret i at blive økonomielev hos Molo, så ansøg her. For yderligere information ring 40 74 
23 30. Da vi løbende behandler ansøgninger, vil vi anbefale dig at ansøge hurtigst muligt.
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Molo har i løbet af sin 14-årige levetid været igennem en rivende udvikling og har som gazelle-
virksomhed opnået succes på alle fronter. Vi er en typisk entrepreneur-virksomhed kendetegnet 
ved en stærk pionérånd, humor, begejstring og commitment. Molo forhandles i 700 førende spe-
cialbutikker og stormagasiner verden over - heriblandt Barneys i New York og Harrods i England. 

https://app.jobmatchprofile.com/sdwcua

