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Vi trives – derfor kan vi efterleve vores værdisæt: 

Ærlighed  – Tillid - Ordentlighed  
 
  
 
 

Fleksibel administrativ medarbejder søges 

Vi er et ungt firma og så alligevel et gammelt velrenommeret firma. 

I 2018 overtog vi i forbindelse med et generationsskifte Murerfirmaet Bjarne Larsen – ”vi” er Simon 

Hulsrøj Larsen og Henrik Stensgård Eriksen begge med en solid byggefaglig uddannelse. 

I forbindelse med generationsskiftet skiftede vi navn til Murer- & Ingeniørfirmaet Bjarne Larsen ApS 

for at signalere nye forretningsområder, som blev tilføjet firmaet, men samtidig også signalere at alt 

er ved det gamle. 

I dag beskæftiger vi os med alt inden for murer- og kloakfaget, - vi har udvidet med en bore- 

skæreafdeling ligesom vi har ansat tømrere. Med andre ord kan vi meget inden for byggeri, og vi 

tilbyder også ingeniør- og byggerådgivning. Vore opgaver koncentrerer sig primært omkring 

trekantområdet. 

I øjeblikket er vi 17 ansatte, og nu har vi brug for en fleksibel administrativ medarbejder til vort 

kontor i Egtved, hvor især bogføring, fakturering samt lønadministration er det der ”fylder mest”. 

Så det vi har brug for er 

• At du kan holde hovedet koldt i pressede situationer 

• At du ta’r godt imod kunder og dine kolleger, når de er i telefonen eller kommer på kontoret 

• At du kan håndtere flere opgaver ad gangen 

• At du har ordenssans og er systematisk 

• At du både kan og vil tage et ansvar og arbejder selvstændigt 

Dine opgaver bl.a. 

• Bogføring og fakturering i e-conomic  

• Lønadministration 

• Telefonpasning   

• Support til projektstyring 

• Administrator af Facebook- og hjemmeside 

• Forberede personalemøder og aktiviteter for personalet 

• En tur med værktøj eller materialer til dine kolleger 

Vi kan bl.a. tilbyde 

• En spændende arbejdsplads i rivende udvikling 

• Arbejdstid aftales – vi tænker 25 til 30 timer pr. uge – løn efter kvalifikationer 

• 17 gode kolleger 

 

Har du spørgsmål så kontakt Erik Jensen på telefon 6049 2757. 

Vi glæder os til at modtage din ansøgning – send den til EJ Rådgivning ApS att. Erik Jensen  

senest den 22. august 2019 på denne mail  erikjensenoedsted@gmail.com. 
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