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Jobbet indebærer et mindre antal rejsedage om året.

Vi tilbyder
En udfordrende og spændende stilling med gode muligheder for faglig fordybelse og indsigt i en stor international
virksomhed. Du vil få mulighed for at udvikle dine arbejdsopgaver og dine idéer. Du vil komme til at arbejde selvstændigt og i teams, ikke kun i Corporate Finance, men
også med de øvrige afdelinger i VKR Holding. Du vil arbejde tæt på direktionen. VKR Holding holder til i Hørsholm,
hvor du vil få arbejdsplads.
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Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at
kontakte Gitte Hemmingsen på tlf. +45 39570505 eller via
mail på: vkr-hr@vkr-holding.com.
Vi ser frem til at modtage din ansøgning hurtigst muligt
og senest den 7. september 2017. Du bedes sende din ansøgning som mail til vkr-hr@vkr-holding.com med emnet
”Business Analyst”. Samtaler bliver afholdt løbende, og
stillingen besættes, når den rette kandidat er fundet. Alle
henvendelser bliver behandlet fortroligt.
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