Tech Invent A/S

Administrativ medarbejder
Tech Invent A/S søger en dygtig og engageret administrativ medarbejder til ansættelse hurtist muligt.
Kort om Tech Invent A/S
Tech Invent er en rådgivende ingeniørvirksomhed beliggende i Stilling ved Skanderborg. Vi er kendt for at være
en stærk faglig samarbejdspartner blandt nogle af landets største og mest spændende virksomheder. Vi er
desuden kendt for at besidde et solidt ingeniørfagligt fundament og for at levere innovative løsninger.
Virksomhedens kernekompetencer er beregning, simulering og mekanisk udvikling af produkter, maskiner og
udstyr. Vi søger en ansvarsbevidst og serviceminded administrativ medarbejder, som kan arbejde selvstændigt.
Jobbet
•
•
•
•
•

Administrative opgaver; herunder bogføring, fakturering og løn m.v.
Telefonpasning og reception
Div. praktiske opgaver på kontoret som bl.a. omfatter mødeforplejning, afrydning m.v.
Opdatering af nyheder på sociale medier samt forsendelse af breve og pakker
HR opgaver; herunder tiltrædelse af nye medarbejdere, planlægning af firmaarrangementer m.v.

Dine kvalifikationer
• Relevant uddannelse, flair for IT og erfaring med administrative opgaver
• Kendskab til E-conomic og Dataløn
• Gode mundtlige og skriftlige formuleringsevner såvel dansk som engelsk
Dig som person
• Ansvarsfuld og serviceminded med gode samarbejds- og kommunikationsevner
• Har viljen og evnen til at arbejde selvstændigt
• Arbejder målrettet og struktureret med sans for detaljen
• Bliver motiveret af udfordringer
Vi tilbyder
• Et fleksibelt og dynamisk arbejdsmiljø, hvor omgangstonen og stemningen er god og uformel
• Fuld eller deltidsstilling og løn efter kvalifikationer (vi forestiller os 30-37 timer om ugen)
• Frokostordning, frugtordning, firmapensionsordning og sundhedsforsikring
• Mulighed for at blive del af en uformel kultur med deltagelse i sjove og spændende firmarrangementer
Søg jobbet
Send din ansøgning og CV på e-mail til: mail@tech-invent.dk
Ansøgningsfrist: Hurtigst muligt
Tech Invent A/S er en ingeniørvirksomhed, som er stiftet med det formål at fremme den teknologiske udvikling med udgangspunkt i en kultur baseret på
fællesskab, tillid og læring. Virksomheden arbejder med rådgivning og udvikling indenfor industri- og teknologiområdet. De primære kernekompetencer er
produktudvikling, procesudvikling, konstruktion, beregning, simulering, projektstyring og dokumentation. Vi leverer innovative løsninger til de førende
danske industri- og teknologivirksomheder.
Mere information findes på www.tech-invent.com

