
 

søger kontorelev 

 
Vingmed|ViCare leverer højteknologisk medicinsk udstyr til den danske sundhedssektor, og 
sammen med dets tre søsterselskaber i Vingmed AS (Norge), Vingmed AB (Sverige), og Vingmed 
OY (Finland) udgør firmaet én af Nordens største salgsorganisationer inden for avanceret 
medicinsk udstyr og sterilartikler.  

 
 

Vingmed ViCare A/S søger en elev med speciale indenfor administration. Uddannelsen 
starter d. 1. april 2019 og er toårig. Du kommer til at indgå i et team på ti medarbejdere. 
Der er stor bredde og variation i opgaverne, som du skal løse både selvstændigt og i 
samarbejde med de øvrige medarbejdere. Gennem din elevtid kommer du bla til at arbejde 
med opgaver indenfor bogholderi og regnskab, kundebetjening, salgs- og 
indkøbsfunktioner samt en række øvrige administrative opgaver. 
 
Elevuddannelsen veksler mellem praktik i virksomheden og skoleophold. 
 
Virksomheden er beliggende i Birkerød. 
 
Hvad tænker vi om dig? 
Du er bosiddende i Nordsjælland 
Du har bestået HHX, EUX eller studentereksamen suppleret med EUS10 
Du har flair for tal 
Du har gode formuleringsevner, skriftlige såvel som mundtlige 
Du kan formulere dig på engelsk, mundtligt såvel som skriftligt 
Du har gode samarbejdsevner 
Du er serviceminded og udadvendt 
Du er ansvarsbevidst, mødestabil og har en positiv indstilling  
Du har lyst til et varieret arbejde 
 
Vi tilbyder: 
Engagerede, dygtige og gode kollegaer i en uformel organisation, hvor Tillid, Respekt og 
Ordentlighed er nøgleord og hvor god tone og hjælpsomhed vægtes højt. 
En varieret uddannelse med speciale i administration 
God løn under uddannelsen 
Et udviklende og spændende miljø  
 
Vi er: 
En virksomhed i vækst og fortsat udvikling 
En levende organisation med 48 ansatte 
Ønsker du at høre mere om stillingen og virksomheden, er du velkommen til at kontakte 
HR-chef Bente Fabricius på tlf. 45 82 33 66. 
 
Send din ansøgning samt eksamensbeviser senest den 28. februar 2019. 
 
Vær opmærksom på, at vi løbende indkalder til og afholder samtaler, så jo før vi får din 
ansøgning, jo bedre. 
 
 
Bemærk, at vi ikke modtager ansøgninger/CV’er via mail af hensyn til GDPR. Søg 
venligst via vores hjemmeside https://www.vicare-medical.dk/kontakt-os/ledige-stillinger 
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