
  

 
 
 

Praktikophold i Merrild Lavazza’s finansafdeling 
 

I Merrilds Lavazza arbejder vi med Danmarks mest kendte kaffemærke Merrild og Lavazza - Italiens 
premium kaffe nr 1. Vi søger en praktikant til vores finansafdeling til et 10 uger forløb, som på sigt kan 
blive vores nye trainee.  
 
Dine nye udfordringer: 
Finansafdelingen består af 4 medarbejdere og er beliggende i Fredericia. Som praktikant kommer du til at hjælpe os 
med mange forskellige opgaver, f.eks.: 
 

• Daglig bogholderi og betalinger 

• Kunde- og prisstruktur  

• Afstemninger i forbindelse månedslukning 

• Kundeopfølgning 

• Ledelses- og koncernrapportering 

• Kontrol af datter- og søster selskabsrapportering 

• Rykkerprocedure 

• Deltagelse i ekstern revision 

• Ad hoc opgaver 
 
Som person er du: 

• I gang med en relevant videregående uddannelse, f.eks. finansøkonom/controller uddannelse 

• Ikke bange for at have travlt, og du kan arbejde med korte deadlines 

• Du brænder for at arbejde med tal og er et ordensmenneske, som er god til at sætte struktur på dine 
arbejdsopgaver 

• Proaktiv og arbejder selvstændigt, og driver dine egne opgaver 

• Udadvendt og imødekommende 

• Flydende i engelsk tale og skrift.  
 
Starttidspunkt januar/februar 2019 – hvis du er den rette kandidat, vil der være en trainee stilling til dig pr. 1. august 
2019.  
 
Praktikopholdet er ulønnet, men til gengæld kan vi tilbyde: 

• En spændende stilling i en international virksomhed, hvor du har en bred kontaktflade 

• Madordning, et godt socialt miljø og en aktiv personaleforening 

• En god start på opbygningen af dit professionelle netværk – også mhp eventuelle karrieremuligheder i 
Merrild Lavazza regi 
 

Du kan få yderligere oplysninger om stillingen hos:  
Finance Controller Michael Thinggaard, telefonnummer 40 24 44 69 
 
Ansøgning: 
Vi vurderer ansøgningerne løbende, så send os hurtigst muligt en ansøgning, CV, udskrift af nuværende 
eksamensresultater samt referencer fra undervisere eller tidligere beskæftigelse. Søg praktikopholdet via 
https://career5.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareer?jobId=2115&company=C0001098597P&username= 
 

 
Merrild Lavazza er ejet af Lavazza, der har produceret ægte italiensk kaffe i mere end 120 år. Luigi Lavazza S.P.A. er blandt 
verdens førende kaffeleverandører, med en årlig omsætning på € 2 milliarder og 3.000 dedikerede medarbejdere, der deler 
Lavazzas passion for at tilbyde forbrugerne den ypperste kaffekvalitet og kaffenydelse. Merrild Lavazza er beliggende i Fredericia, 

 
 



  
og er hovedkontor for det nordiske cluster (Sverige, Finland, Norge, Danmark og Baltikum). Vi er 54 medarbejdere i Merrild-
Lavazza Danmark. 
 
Lavazza er en familiejet koncern, etableret i 1895, med hovedsæde i Torino i Italien. Lavazza er Italiens førende kaffemærke. 
Virksomhedens kaffeprodukter nydes endvidere i mere end 90 lande verden over.  

www.merrild.dk – www.lavazza.dk 

http://www.merrild.dk/
http://www.lavazza.dk/

