
 

Kontorelev til Kundeservice- og økonomi ved Kerteminde Forsyning A/S  

Kerteminde Forsyning A/S søger en god kollega som kontorelev pr. 1. oktober 2020. 

Vi tilbyder et spændende 2-årigt uddannelsesforløb i vores administration, hvor du som elev vil indgå i en 
rotationsordning i kundeservice- og økonomi, hvor du får en afvekslende hverdag med masser af 
udfordringer og en bred kontaktflade, som giver dig et grundigt kendskab til de administrative processer 
inden for kontorområdet. 

Du bliver en del af en forsyningsvirksomhed med ca. 50 ansatte, og din hverdag vil foregå i et arbejdsmiljø, 
hvor vi hjælper hinanden, og hvor medarbejdernes trivsel altid er i fokus. 

Dine arbejdsopgaver bliver: 
• Kundeekspedition 
• Receptionsfunktioner 
• Økonomiopgaver 
• Administrative opgaver med opkrævning og inddrivelse af forbrugsafgifter 
• Personaleadministration 

 

Dine faglige kvalifikationer: 
• Du har gennemført EUX business, HHX (incl. 5 ugers opkvalificeringsforløb) eller tilsvarende 
• Du har flair og interesse for IT generelt 
• Du er stærk i dansk, både mundtligt og skriftligt 
• Du har god forståelse for tal og regnskab 
 

Dine personlige kvalifikationer: 
• Du er udadvendt, positiv og initiativrig 
• Du er selvstændig, engageret og ansvarsbevidst 
• Du forstår at yde en god service 
• Du kan bevare overblikket i en travl hverdag 

 

Ansættelsesvilkår: 
Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til gældende overenskomst for administration og IT m.v. 
mellem KL og HK/kommunal.  
 

Yderligere oplysninger: 
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at ringe til den uddannelsesansvarlige, 
økonomichef Lisa Larsen på tlf. 63 25 33 12. 
 

Ansøgning: 
Er du interesseret i stillingen, bedes du sende din ansøgning, CV samt eksamensbevis(er) til: 
job@kertemindeforsyning.dk (sikkermail) senest den 15.8.2020. Du bedes mærke ansøgningen  
med ”kontorelev”. 
Samtaler forventes afholdt i uge 35 
 
Kerteminde Forsyning A/S, Kohaven 12, 5300 Kerteminde er et multiforsyningsselskab, der servicerer kunder i  
Kerteminde Kommune. Der udføres arbejdsopgaver inden for fjernvarme, vand, spildevand og renovation/genbrug. 
 
Se mere på: www.kertemindeforsyning.dk                             Https://kertemindeforsyning.dk/om-os/privatlivspolitik 
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