Vil du være en del af holdet hos Orskov Foods A/S?
Vi søger en kontorassistent
Vi søger en kontorassistent til vores fabrik i Ørbæk.
Er du engageret og motiveret og ønsker du en hverdag i en spændende virksomhed med gode muligheder
for personlig og faglig udvikling, så er det dig vi mangler.

Dine opgaver er primært:







Ordremodtagelse og -behandling
Fakturering
Disponering af transport
Bestilling af kontorartikler
Andre bogholderi- og administrationsopgaver
Udføre diverse ad-hoc opgaver

Dine opgaver er alsidige og du skal kunne se dig selv i en rolle, hvor du er villig til at hjælpe og være
fleksibel i forhold til de opgaver, som du stilles overfor. Vi forventer, at du tager ejerskab for dine opgaver
og din tilgang skal være, at alle opgaver er vigtige.

Hvem er du:






Du er uddannet kontorassistent og har erfaring med opgaverne i et bogholderi
Du har flair for It og erfaring i Office-pakken
Du er organiseret og effektiv og kan jonglere med flere arbejdsopgaver på én gang
Du er initiativrig og har masser af gåpåmod
Det vil være en fordel, hvis du har kendskab til Navision

Vi tilbyder:
Et alsidigt job med masser af udfordringer og en løn, der modsvarer dine kvalifikationer. Der er tale om en
fuldtidsstilling og vi lægger stor vægt på medarbejdernes trivsel og udviklingsmuligheder.

Er du interesseret?
Send din ansøgning til Henning Frederiksen på mail: hfr@orskovfoods.com
Vil du vide mere om jobbet, så kontakt Jesper Nordall Madsen på telefon 6333 1103 eller mail:
jnm@orskovfoods.com
Vi behandler ansøgningerne løbende, så skynd dig at sende din ansøgning – vi glæder os til at høre fra dig.

Orskov Foods A/S ∙ Hammesbrovej 12 ∙ DK-5883 Oure ∙ Tel.: +45 6228 1202 ∙ www.orskovfoods.com

Orskov Foods er et produktions- og handelsselskab, der leverer dansk frugt og most til konsum og indfryser
og pakker bær og grønsager til industrien.
Vi har produktionssteder i Oure og Ørbæk og derudover har vi 2 fabrikker i Polen samt en fabrik i Chile.
Koncernen beskæftiger omkring 350 medarbejdere. Vi har en stor eksportandel og omsætter for ca. 450
mio., hvilket svarer til ca. 60.000 tons. For yderligere information se www.orskovfoods.com

