
Er du vores nye kontorassistent?

Om stillingen
Vi mangler en selvstændig person med et godt øje 
for kontorets behov. Du bliver en nøglefigur i at få 
kontoret til at fungere på daglig basis, og planlæg-
ning og koordinering er ikke fremmedord for dig. 

Du vil få en hverdag med en todelt rolle; du bliver 
vores praktiske ”blæksprutte,” og samtidigt får du en 
kontorassistentfunktion. 

Dine opgaver bliver bl.a.:

• Indkøb efter behov. Vi stiller bil til rådighed.
• Stille frokostordning frem og rydde væk

• Holde kopirum, mødelokaler og fællesarealer 
ryddeligt

• Sørge for opfyldning af kontorartikler

• Sætte frem til møder og oprydning

• Diverse administrative og regnskabsopgaver

De administrative opgaver samt regnskabsopgaver 
vil du modtage oplæring i. Du behøver derfor ikke en 
særlig uddannelsesmæssig baggrund, men en god 
talforståelse er vigtig. Du taler og skriver flydende på 
dansk og engelsk.

Vi leder efter en glad, positiv og løsningsorienteret 
person, som selv ser behov og handler på dem. 

Du vil indgå i et administrativt team med vores 
kontorassistenter og du vil referere til vores admini-
strative leder Sanne J. Ringlebjerg. Din arbejdsplads 
består i øvrigt af godt 50 kort- og landmålingstekni-
kere og CAD-konsulenter.

Ansættelse
Kørekort er nødvendigt, da du kommer til at løbe 
ærinder i en af vores firmabiler. Stillingen er på 30 t/
ugen. Løn efter kvalifikationer.

Vi indkalder løbende til samtaler. Ansættelsesstart: 
hurtigst muligt og senest 1/12.

Ansøgning og CV sendes til: job@hlm.as. Har du 
spørgsmål kan du kontakte Sanne J. Ringlebjerg, 
Administrativ leder, på mail sha@hlm.as eller telefon 
+45 3169 2986.

HLM er en del af en større familie, nemlig HLM Group, 
som er HLM Landmåling A/S, SMT Nordic, De fakto Råd-
givende Landinspektører. 

HLM er en virksomhed specialiseret i teknisk landmåling. 
Vores kompetencer spænder fra traditionel afsætning 
til avanceret 3D modellering; 3D laserscanning, 3D print, 
droneflyvning samt maskinstyring. Vi beskæftiger ca. 70 
medarbejdere i Taastrup, Aarhus og Odense. 

For os er det vigtigt, at ethvert samarbejde beror på tillid 
og viljen til at skabe nye innovative løsninger, når det 
kræves - tilsammen udgør dét fundamentet for et godt 
samarbejde.

Har du et godt overblik, ordenssans og et servicegen udover det sædvanlige? Kan du holde 
vores faciliteter indbydende og samtidigt assistere i administrative opgaver? Så kan vores 
hovedkontor i Taastrup blive din nye arbejdsplads.  


