
 

 

Vi søger en økonomi-elev, der har lyst til en spændende, varieret og praktisk orienteret 

uddannelse inden for økonomi. 

Vi tilbyder 
et job i en fleksibel og ambitiøs organisation, hvor DU 

• sikres en uddannelse, hvor du coaches til ’at stå på egne ben’ 

• starter elevforløbet med at lære en række kundevendte funktioner at kende i 

Totalbankens kundecenter Totalbanken Direkte 

• bliver en del af bankens bogholderifunktion, som står for bogføring, betaling af 

regninger, ejendomsadministration, rapportering mv. 

• undervejs i forløbet får ophold i en række af bankens forskellige afdelinger 

• er i tæt kontakt med bankens afdelinger omkring betalinger og bogføring af 

regninger 
 

Totalbanken Direkte bliver dit faste holdepunkt i elevtiden, som gennemføres i 

samarbejde med bankens økonomiafdeling. I det omfang tiden tillader det, skal du 

også bidrage med løsning af andre opgaver i kundecenteret. 

 

Det er sådan set kun dine evner og lyst til udfordringer, som sætter grænsen for, hvad 

du kan komme til at arbejde med i dit uddannelsesforløb. 

 

Som medarbejder i Totalbanken omfattes du af en række medarbejdergoder som fx 

personalebank, sundheds-, tand- og ulykkesforsikring, syv ugers ferie og en aktiv 

personaleforening.  

Vi forventer 
at du 

• er fleksibel og har lyst til at lære nyt 

• har flair for tal/økonomi og er udstyret med sund fornuft 

• er fortrolig med IT 

• har afsluttet/afslutter HHX eller EUX Business – alternativt HTX, STX eller HF 

• er moden, ansvarsbevidst og ikke bange for nye udfordringer 
 

Er du interesseret? 
Så send din ansøgning hurtigst muligt via www.totalbanken.dk/kontakt (vælg 

Ansøgning under Afdeling/Filial). Hvis du vil vide mere om jobbet, er du velkommen til 

at ringe til Forretningsdirektør Lasse Krull på telefon 63 457 223. 

 

Økonomi-elev til 

Totalbanken 

Stilling:  

Økonomi-elev til Totalbankens 

hovedsæde i Aarup. 

 

Tiltrædelse den 1. august 2023. 

 

Ansøgningsfrist: 

Send din ansøgning hurtigst muligt. Vi 

holder samtaler den 21. februar 2023. 

 

Vi glæder os til at høre fra dig. 
 

 

 

Velkommen indenfor 

 

Totalbanken er en fynsk bank med 

hovedsæde i Aarup centralt på Fyn med 

filial og  stabsfunktioner samt 

ErhvervsCenter og tre filialer i Odense. 

 

Her samarbejder ca. 100 medarbejdere i 

en flad, fleksibel og handlekraftig 

organisation. Banken har en balance på 

ca. 4,5 mia. kr.  

 

Vores kunder er private husstande samt 

små og mellemstore virksomheder. Læs 

mere på totalbanken.dk/karriere. 

 


