
Vi søger en dygtig, udadvendt og selvkørende kontorassistent på 
deltid til vores kontor i Hinnerup. 

Kan du blære dig med dine administrerende kompetencer, og 
motiveres du af en alsidig hverdag med stor variation i 
arbejdsopgaverne? Så er du godt på vej til at blive vores nye 
kontorassistent.

Du vil blive en del af vores kontorteam, hvor vi værner om det gode 
arbejdsmiljø, det sociale, og hvor der er fokus på høj faglighed. 

Om Vibe-Huse

Vi er en familieejet virksomhed, der er fuldt ud 

dedikerede til at bygge ejer- og lejeboligprojekter samt 

erhvervsejendomme – primært inden for Østjyllands 

grænser. 

Vibe-Huse blev etableret helt tilbage i 1976, og vores 

værdier er tydeligt afspejlet i vores arbejde.

For vi lægger stor vægt på at yde et godt og solidt 

håndværk, leverer gode funktionelle boliger – og så 

sætter vi en stor ære i at overholde vores aftaler og 

aflevere ethvert projekt til tiden.

Læs mere om Vibe-Huse

Tiltrædelse

Stillingen ønskes besat d. 01.09.2020. 

Forventet timeantal er mellem (25 – 32 timer pr. uge)

Ansøgningsfrist

Vi modtager gerne din ansøgning hurtigst muligt og 

senest d. 15.07.2020. 

Har vi fanget din interesse?

Så send din ansøgning sammen med dit CV og seneste 

eksamensbevis til  

info@vibe-huse.dk  

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at 

kontakte Gitte Gertsen på gg@vibe-huse.dk eller         

tlf. 8698 6011

Vi glæder os til at høre fra dig.

KONTORASSISTENT

Dine primære arbejdsopgaver vil spænde bredt, men bliver 
primært

▪ ejendomsadministration

▪ vedligeholdelse og redigering af hjemmeside

▪ personale- og lønadministration

▪ bogføring og fakturering

▪ korrespondance 

▪ forefaldende kontorarbejde.

Vi søger en profil med relevant uddannelse – fx som kontorassistent. 

Derudover ønsker vi en kandidat der

▪ har erfaring med ejendomsadministration eller lysten til at lære 
det

▪ kan arbejde selvstændigt og tænke i egne baner

▪ har styr på sine IT værktøjer og mod på at sætte sig ind i nye 
programmer

▪ kan belære andre med at skrive fejlfrie tekster 

▪ er udadvendt og fleksibel

▪ kan tage initiativ.
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