
OM JOBBET
AAG søger en udadvendt kontorelev med speciale i administration til 2-årigt forløb. Som 
kontorelev ved AAG vil du fra første dag og under oplæring få lov til at prøve kræfter med 
spændende opgaver i administrationen, herunder opgaver på tværs af indkøbsafdelingen 
og økonomiafdelingen. Vi forventer at opgaverne løses med initiativ og selvstændighed.

Fokus i indkøbsafdelingen vil være på daglige opgaver herunder opfølgning på indkøb, 
booking af fragt og disponering til lager. Derudover består opgaverne af indhentning af 
tilbud, priskontrol, varemodtagelse, deltagelse i leverandørmøder mm.

I økonomiafdelingen vil opgaverne bl.a. omfatte, bogføring af indbetalinger, afstemninger, 
deltagelse i månedsafslutning, opgørelse af moms, fakturering samt diverse ad hoc opgaver. 

AAG er en handelsvirksomhed med et stort internationalt netværk på både leverandør- og 
kundesiden, så en stor del af kommunikationen foregår på engelsk.

VI TILBYDER
• Kontorelevuddannelse med speciale i administration
• Et frisk og ungt team med en uformel omgangstone
• Fleksibel arbejdsplads med fokus på medarbejderne 
• Ansvar med spændende og udfordrende arbejdsopgaver 
• Faglig og personlig udvikling 

AAG - EN VIRKSOMHED I UDVIKLING
AAG er en af Danmarks førende inden for tekniske gummiprodukter. Vi er en agil produktions- 
og handelsvirksomhed i rivende udvikling. Vi leverer innovative og konkurrencedygtige 
løsninger til vores kunder. Hos AAG får du gode arbejdsvilkår med mulighed for faglig og 
personlig udvikling og masser af ansvar. Derudover får du en afvekslende hverdag med et 
ungt team af kollegaer og en uformel omgangstone.

KVALIFIKATIONER
• HHX, EUX eller UCN
• Engelsk på niveau A
• Flair for IT
• Interesse for handel, logistik og 

økonomi

SOM PERSON ER DU
• Ansvarsbevidst
• Struktureret og detaljeorienteret
• Positiv og glad
• Udadvendt
• Serviceminded

KONTORELEV - ADMINISTRATION
AAG søger en udadvendt kontorelev med interesse i administration og økonomi

ANSØGNINGSFRIST 15. JUNI 2022
Opstart 1. august 2022 med undtagelser, 
da vi gerne venter på den rette.

SEND DIN ANSØGNING TIL
hm@aag.world 

FOR YDERLIGERE INFO
AAG | Aalborg Gummivarefabrik A/S
Att.: Henrik Mellergaard
Sundsholmen 3
9400 Nørresundby

Tlf.: +45 96 35 21 10 | +45 98 15 80 22

Læs mere om AAG på www.aag.world


