
 
 

Studiejob som Assistant Controller hos  

Phoenix Contact A/S 

 

Er du interesseret i at lære mere samt arbejde selvstændigt med opgaverne i en anerkendt 
international koncern, så kunne dette være studiejobbet for dig. Du vil komme til at arbejde tæt 
sammen med vores anden dygtige Assistant Controller.   

Det danske datterselskab hos Phoenix Contact søger en studerende, som ønsker at arbejde med 
fagligt relevante opgaver i studietiden. Der tale om et unikt job, hvor man får mulighed for at 
arbejde med alle aspekter af en økonomiafdelings opgaver. 

Jobbet som "Assistant Controller" omhandler bl.a.: 

• Medvirken i økonomirapportering til ledelse og hovedkontor 
• Medvirken i regnskabsopgaver og daglig økonomistyring 
• Medvirken i optimering af arbejdsgange samt brugen af SAP systemet 

Jobbet som "Assistant Controller" indebærer at: 

• Du kan arbejde selvstændigt 
• Du kan lide varierende arbejdsopgaver 
• Du har grundlæggende økonomiforståelse 
• Du er fortrolig med MS Office pakken og bl.a. Excel, og har et generelt IT-kendskab 
• Du vil udvikle stillingen 
• Du vil udvikle dine økonomiske kompetencer 
• Du har gode engelske sprogkundskaber 

Arbejdstiden kan tilpasses til studierne og forventes at være gennemsnitlig 60 timer om måneden. I 
starten samt i ferieperioder må der dog forventes lidt mere tid. Der lægges vægt på, at man lærer 
noget samtidig med, at man laver noget relevant. 

Tiltrædelse snarest muligt, hvor introduktion til opgaverne vil foregå. 

Phoenix Contact har sin oprindelse i Tyskland og er førende indenfor sit felt. Du kan læse mere 
herom på vores hjemmeside www.phoenixcontact.dk. Det er et velfungerende selskab, som 
anvender de nyeste professionelle metoder og systemer. Vores koncernsprog er engelsk. 

Tiltrædelse i september/oktober. Ansøgning med CV mailes til: 

Ole Kjærgaard 
Økonomi & Administrationschef / Commercial Manager 
E-mail: okjaergaard@phoenixcontact.dk 

PHOENIX CONTACT A/S 
Finance & Administration 
Hammerholmen 48 
DK-2650 Hvidovre 
Telefon: (+45) 36 77 40 27 



 
 
 

Younes, MSc in Accounting, Strategy & Control, kom til Phoenix i slutningen af min 
bachelor tid: 

For mig har studiejobbet som controller hos Phoenix været det perfekte studiejob. Jeg har haft 
varierende og selvstændige arbejdsopgaver, og jeg er kommet rundt i hele økonomiafdelingens 
kroge i mit daglige arbejde og har med tiden fået stigende ansvar og øget selvstændighed.   

Jeg har fået indsigt i de nyeste værktøjer og teknikker indenfor økonomistyring - i mit samarbejde 
med ledelsen er jeg stødt på diverse problematikker og løsninger i økonomistyringsfeltet. 
Derudover har jeg haft spændende opgaver med udvikling af en række værktøjer, som flittigt bliver 
brugt i organisationen af både sælgere og af ledergruppen. Jobbet har givet mig erfaring i 
systemer såsom SAP, Excel og Business Warehouse. Størstedelen af arbejdet omhandler disse 
systemer, og man bliver derfor hurtigt velkendt med disse. 

Jeg har oplevet Phoenix Contacts virksomhedskultur, hvor der er plads til alle. Phoenix Contact har 
et seriøst arbejdsmiljø med plads til det sociale - vi afhjælper, hvor hjælp skal bruges. Det er 
givtigt, at dørene hos ledelsen altid står åbne, og inputs vægtes ligeligt. 

 


