
Her kender vi vores kunder lige så godt som vores kollegaer og er blandt kundernes 
favoritter – men vi har travlt. Derfor søger vi nu en engageret finanselev, som vil være 
en del af holdet. 
 
Søger du: 
• Mulighed for fastansættelse når du er uddannet?
• Spændende udfordringer og ansvar?
• En mentor der guider dig igennem din uddannelse (og som selv har taget den) 
• Interessant viden om alt det en rådgiver laver – det er mere spændende, end du tror
• En uddannelse der kun tager to år, og som veksler mellem skoleophold og praktik hos os  
 – og du får samtidig løn under uddannelsen!

Vores tanker om dig
• Du har lokalt kendskab og en gymnasial uddannelse
• Du synes, at ordenssans og en struktureret tilgang er vigtigt
• Du er engageret, reel og ærlig

Vi har 5 mærkesager, som viser, hvem vi er, og det er vi vildt stolte af, fordi de viser vores  
tilgang til mennesker

Lidt om din nye arbejdsplads 
FasterOikos er en selvstændig andelskasse, som er mere end 100 år. Vi har hovedsæde i Astrup, som 
ligger imellem Skjern og Videbæk, men også en afdeling i København med 3 dygtige kolleger. I Astrup 
får du 14 dygtige kolleger, som hjælper hinanden for at give kunderne den bedste rådgivning og en god 
service. Vi går glade på arbejde, fordi vi har det godt sammen med vores kunder og hinanden.

Lyder det som noget for dig? 
Så tøv ikke med at sende os en ansøgning. Har du spørgsmål til stillingen,  
så ring gerne til Birgitte på 9648 7006 eller Jan på 9648 7018. 
Ansøgning, CV og evt. relevante bilag sendes snarest muligt til: job@faster.dk
Vi holder løbende samtaler, og når vi har fundet den rigtige kandidat, stopper søgningen  
efter en finanselev. Jobstart er den 1. august 2023.
 
Uddannelsen betales af FasterOikos, og du kan læse mere her: 
https://www.finansudd.dk/uddannelser/finansuddannelsen/ 
 
Vi glæder os til at høre fra dig.

Engageret finanselev
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