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Start karrieren som praktikant hos HeliPPE  

Drømmer du om at arbejde hands-on med økonomi i en spændende virksomhed i fremdrift?  

Så er du måske vores kommende praktikant 

HeliPPE er den foretrukne leverandør af kort- og langsigtet udlejning af sikkerhedsudstyr til offshore 
industrien.  
HeliPPE blev stiftet tilbage i 2013 med 40 dragter til udlejningen og siden da har virksomheden været i 
konstant udvikling. I dag har vi mere end 2000 dragter i vores portefølje sammen med både veste, 
harness og andet generelt sikkerhedsudstyr som er med til at sikre offshore personalets liv og velvære.  
Vi har kontorer i Esbjerg (DK), Emden (DE) og Grimsby (UK) og har ambitioner om at få lokationer rundt i 
hele verdenen hvor der er brug for vores service. HeliPPE er i dag en integreret del af koncernen Survitec. 

Dine primære arbejdsopgaver  

 Fakturering 
 Bogføring og afstemninger 
 Debitor-, kreditor- og finansbogholderi 
 Administration og opdatering af stamdata 
 Supportering til den øvrige organisation 

Det vi søger:  

 Du er i gang med uddannelse til finansøkonom, financial controller, finansbachelor eller 
tilsvarende akademisk uddannelse 

 Du har et godt gennemsnit og har eventuelt haft et studiejob  
 Du har flair for tal og er god til at have flere bolde i luften 
 Du engagerer dig i dit arbejde og er nysgerrig for at lære 
 Du har lyst til udfordringer og kan lide at tage ansvar samt være med til at præge de opgaver, som 

du stilles overfor 
 Du er positiv og har et godt humør 
 Du kan engelsk i skrift og tale 

Vi tilbyder:   

 Et skræddersyet praktikforløb som passer til dig 
 Faglig og personlig udvikling i et samspil med kompetente kollegaer i en virksomhed i fremdrift, 

der sikrer, at du bliver godt klædt på til din fremtidige karriere 

 

Vil du med på rejsen?  

Skulle du være interesseret i at søge denne spændende stilling, bedes du sende din ansøgning med CV 
samt relevante bilag til accounting@helippe.com. Vi behandler ansøgningerne løbende, og du må derfor 
gerne søge stillingen allerede i dag. - Tiltrædelse efter aftale og med mulighed for at starte som 
studentermedhjælper inden praktikopstart. 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Ole Thomsen på  
tlf. +45 93 39 3482 eller mail accounting@helippe.com 


