
Attraktivt studiejob indenfor Økonomi i fremadstormende Robotvirksomhed

Har du både interesse og flair for økonomi og data, og er du i gang med en økonomisk uddannelse på AAUBS
eller UCN? Så har vi hos Turf Tank lige præcis det studiejob, der skal kickstarte din karriere inden for
Økonomi. Du får rig mulighed for at positionere dig inden endt uddannelse og gøre en forskel ved at anvende
din uddannelses teoretiske kompetencer i praksis.

Virksomheden

Turf Tank er med sit unikke produkt og forretningsmodel ved at revolutionere sportsindustrien indenfor
linjemarkering. Vi udvikler, producerer og sælger robotter, der gør livet lettere for vores kunder verden over.
Virksomheden har siden begyndelsen i 2015 været under konstant udvikling og leverer årlige vækstrater på
mere end 100%. Globalt er der i dag mere end 140 medarbejdere ansat. Vores organisation er uformel og der
er plads til at have det sjovt i et inspirerende arbejdsmiljø, mens vi leverer resultater.

Afdelingen

Du bliver en del af vores Økonomiafdeling, der tæller 5 superskarpe profiler, der arbejder indenfor
disciplinerne: Økonomistyring, regnskab og BI. Alle dine kommende kollegaer er meget villige til at lære fra
sig, og der vil derfor være rig mulighed for sparring og vejledning i dagligdagen. Turf Tanks Økonomiafdeling
har til opgave at sikre at alle aspekter omkring forretningen kan bære den imponerende vækst, der leveres år
for år. Det er derfor vigtigt, at vi konstant udvikler og forbedrer vores processer i afdelingen, hvor du vil få rig
mulighed for at præge udviklingen indenfor dine ansvarsområder.

Din profil

Du er gang med en økonomisk relevant uddannelse, du brænder for data og tal og du ser et stort potentiale i
at omsætte din teoretiske viden i praksis. Du skal have både viljen og evnerne til at være med til at gøre en
forskel. I jobbet hos Turf Tank kommer man langt ved at være arbejdsom, fleksibel og udadvendt.

Jobbet

Du vil få dine egne ansvarsområder indenfor forskellige økonomiske discipliner med fokus på at øge dine
kompetencer og forståelse af økonomien i virksomheden. Over tid vil du ligeledes få muligheden for at
arbejde med spændende projekter. Turf Tank vil i 2023 foretage implementering af et nyt ERP-system, som er
en proces du også vil blive involveret i.

Jobbet er en oplagt mulighed for at styrke din kandidatur ved endt uddannelse, og gerne til et fuldtidsjob i
Turf Tank. Jobbets lokation er på virksomhedens hovedkvarter i Svenstrup syd for Aalborg.

Ansøgningen

Vi glæder os til at modtage din ansøgning snarest muligt. Vi afholder løbende samtaler og lukker
stillingsopslaget, når vi har fundet den eller de rette til stillingen.

Du søger jobbet ved at sende en mail til job@turftank.dk med en kort ansøgning, cv samt eksamensbeviser.

Hvis du har spørgsmål til stillingen, kan du kontakte CFO Henrik Kluug Sørensen på tlf. +45 2080 6516.

mailto:job@turftank.dk

