
Tenax elsker krævende kunder – og udfordrer også gerne kunderne i forhold til 
at fokusere på de gode råvarer, den konsistente høje produktkvalitet og værdien i 
det langvarige samarbejde. Tenax Sild A/S udvikler, producerer og markedsfører 
kvalitetssild og fiskefrikadeller både i Danmark samt på udvalgte eksportmarkeder. 
Virksomheden er danskejet, beskæftiger ca. 160 medarbejdere på to fabrikker i 
Nyborg og Ålbæk og er certificeret i henhold til IFS.  
For yderligere info se tenax.dk og lykkeberg.dk Tåsingevej 10  •  DK-5800 Nyborg  • tenax.dk

Vi søger studiemedarbejder  
med kendskab til ERP

Er du skarp i IT og har kendskab til ERP-systemer? Har du lyst til at få praktisk erfaring og indblik, 
som du kan bruge i din videre karriere? Så tilbyder vi en nyoprettet stilling, som du har mulighed 
for selv at sætte dit præg på – alt afhængigt af hvilke kompetencer, du kommer med og løbende 
udvikler.

Vi søger en profil med stærke analytiske evner, der er selvstændig, nysgerrig og opsøgende, og 
med interesse eller uddannelse indenfor indkøb/supply chain eller økonomi/revision/controlling.

Vi er en virksomhed i vækst, og for den rette profil vil der være mulighed for fast stilling efter endt 
studie.

Arbejdsopgaver:
• Registrering af stamdata i vores ERP-system
• Fejlsøgning i og kvalitetssikring af vores ERP-system
• Udarbejdelse af SOP’er for arbejdsgange og processer i vores ERP-system
• Ad hoc-opgaver for indkøbs- og økonomiafdelingen i ERP-system

Faglige kompetencer:
• Stærke IT-kompetencer
• Superbruger i Excel
• Kendskab til ERP-systemer

Praktisk:
• Arbejdstider: Fleksible – vi aftaler hvad der passer dig
• Arbejdssted: Tåsingevej 10, 5800 Nyborg. Men efter endt onboarding er der mulighed for delvist 

hjemmearbejde (opgaveafhængig)
• Personalemæssig leder: Supply Chain direktør, men opgaver kan udføres for andre ledere eller  

kollegaer. 
• Løn: Aftales individuelt

Har vi fanget din interesse?
Så send en ansøgning til ansoegning@tenax.dk mrk. ”Studiemedarbejder”. Har du spørgsmål, er 
du velkommen til at kontakte HR-partner, Trine Skaarup på telefon 27571401 eller trsk@tenax.dk. 
Ansøgninger behandles løbende. 


