
Vestjyllands Andel er Danmarks 3. største andelsgrovvare-
selskab med en årlig omsætning på 2,8 mia. kr.

Med fokus på praktisk innovation udvikler og leverer vi 
kvalitetsfoderløsninger til de dygtige danske landmænd.

 Samtidig investerer og engagerer Vestjyllands Andel sig i 
den grønne omstilling - under behørig hensyntagen til klima, 

vandmiljø, fossil reduktion og dansk landbrug.

Vestjyllands Andel har over 4.000 medlemmer
og beskæftiger flere end 250 medarbejdere.

www.vja.dk

Mangler du et godt og lærerigt studiejob, hvor du 

har mulighed for at bringe dine uddannelsesmæssige 

kompetencer i spil? Så er du kommet til det rette sted! 

I Vestjyllands Andel søger vi nemlig en studentermed-
hjælper, som kan hjælpe vores økonomiafdeling samt 

indkøbsafdeling med administrativt forefaldende 

arbejde. Er du analytisk i din tilgang, god til at 

gennemskue sammenhænge og samtidig parat til at 

gå til opgaverne med krum hals? Så er det muligvis 

dig, vi står og mangler!

Primære arbejdsopgaver:
I økonomiafdelingen får du til opgave at vedligeholde 

og opdatere stamdata vedrørende lager og varer i 

såvel Vestjyllands Andel som datterselskabet VA 
AgroLand. I indkøbsafdelingen vil der ligeledes være 

fokus på generel databearbejdning samt prissætning,

Derudover skal du hjælpe med optimering af proces-
serne inden for indkøb, varemodtagelse og fakturering 

samt foretage løbende kontroller. Uanset afdeling vil 

din arbejdsplads være på vores hovedkontor i Herning.

Det forventer vi af dig:
Du er hurtig til at sætte dig ind i nye arbejdsprocesser 

og besidder et godt systemkendskab. Samtidig er du 

ansvarsbevidst og sætter en stor ære i at levere et 

godt produkt - uanset opgave.

Vi forestiller os, at du har påbegyndt 5. semester på en 

relevant uddannelse, er superbruger i Excel og 

generelt er god til at håndtere store datamængder. Og 

så gør det bestemt ikke noget, hvis du har gode 

samarbejdsevner og et smittende humør.

Det tilbyder vi:
Vi tilbyder en spændende og lærerig stilling på 10 timer 

ugentligt i en udviklingsorienteret virksomhed med højt 

til loftet.

I Vestjyllands Andel står vi sammen om fælles mål, og vi 

samarbejder i dagligdagen tæt med dygtige kolleger på 

tværs af organisationen. Vi er praktisk innovative og 

søger løsninger til gavn for kunderne. Det tror vi er 

årsagen til, at vi også fremadrettet vil være en foretrukken 

samarbejdspartner for dansk landbrug.

Sådan søger du jobbet:
Vi håber at have fanget din interesse og ser frem til

at modtage din ansøgning via job@vja.dk mærket 

”Studentermedhjælper”. Har du spørgsmål til jobbet,

er du velkommen til at kontakte CFO Anne Cathrine 
Larsen via mail acl@vja.dk.

Vi behandler ansøgninger og indkalder til jobsamtale 

løbende. Så send din ansøgning til os hurtigst muligt!

    Viden om VA:

VA´s økonomiafdeling og indkøbsafdeling søger en...

Studentermedhjælper




