
 

 

 

Teknisk Landsforbund søger økonomielev 
 

 
Er du til økonomi, tal og struktur, og er du som person selvstændig og ansvarsbevidst? Så er 

det måske dig, der skal starte din karriere med en spændende kontoruddannelse med speciale 

i økonomi hos os. 
 

Velkommen til din nye afdeling 

Du bliver en del af økonomiafdelingen, som udover dig består af 4 medarbejdere og en 

økonomichef. Du vil få arbejdsplads på TL’s Forbundskontor i København og være tilknyttet 

skoleforløb på Niels Brock.  

 

Som økonomielev får du indsigt i en lang række økonomiske sammenhænge og kommer til at 

stifte bekendtskab med de mange forskellige arbejdsopgaver, der er i en økonomiafdeling. 

 

Du kommer bl.a. til at arbejde med følgende opgaver: 

 

• Finansbogføring 

• Debitor- og kreditorhåndtering 

• Rejseafregninger 

• Lønbehandling 

• Afstemninger og controlling 

• Likviditetsstyring 

• Deltage i udarbejdelse af perioderegnskaber, årsregnskab og budgetter. 

 

Du vil også på sigt få ansvar for mindre regnskaber fra a til z med støtte fra kollegerne. 

 

Vi forventer, at du:  

• Er positiv, opsøgende og serviceorienteret 

• Har sans for detaljer og kan arbejde struktureret og selvstændigt 

• Tager ansvar for din egen uddannelse og er indstillet på at indgå i et læringsforløb 

• Er mødestabil og tager ansvar for dine opgaver 

• Fungerer godt i teams 

• Har flair for IT og er ikke bange for at lære nye systemer. 

 

Derudover skal du være indstillet på udvikling og forandring men samtidig forvente, at 

rutineopgaver også er en del af hverdagen.  

 

Det er en forudsætning, at du har bestået grundforløbet, så du kan starte i praktik pr. 1. 

september 2019.  

 

Derudover tilbyder vi: 

• Selvstændige og afvekslende arbejdsopgaver, der byder på udfordringer og ansvar 

• Gode løn- og ansættelsesvilkår iht. intern overenskomst, og en arbejdsuge på 37 timer 

inkl. frokost. 

 

Er du interesseret? 

Har du spørgsmål, kan du kontakte økonomichef Frank Seremet på frs@tl.dk eller tlf. 3343 

6531. 

 

Send din ansøgning, CV og eksamensbevis til job@tl.dk senest den 2. april 2019 og skriv 

”Økonomielev” i emnefeltet. Vi forventer at holde samtaler i uge 15. 

 

Vi glæder os til at høre fra dig.  
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Om Teknisk Landsforbund: 

Teknisk Landsforbund er en faglig organisation for ca. 30.000 kreative specialister, der 

arbejder indenfor teknik, design og byggeri.  

I Teknisk Landsforbund arbejder i alt 130 ansatte. Der er 9 lokale afdelinger med a-kasse samt 

Forbundskontoret.  

Du kan læse mere om os på www.tl.dk.  

 

 
 

 

 

 

 


