
 

 

PM ENERGI SØGER KONTORELEV MED SPECIALE I ADMINISTRATION 

Skal du være vores første kontorelev med speciale i administration? Så har du nu muligheden.   

PM ENERGI er en virksomhed med 65 ansatte, som forhandler, producerer og markedsfører 
generatoranlæg, UPS-anlæg og dieselmotorer, samt service af disse.  

Opgaver 
Som kontorelev hos PM ENERGI får du en alsidig og lærerig hverdag, hvor du får mulighed for at beskæftige 
dig med mange forskelligartede og alsidige opgaver.  

Dine arbejdsopgaver vil blandt andet bestå af oprettelse af salgsordrer, fakturering, praktiske opgaver ved 
kundebesøg i huset, telefonpasning, ejendomsadministrator opgaver, HR-opgaver og meget andet.  

Kvalifikationer 
For at komme i betragtning som kontorelev er det et krav, at du har eller forventer at bestå EUX Business 
(kontor) eller en HHX. Alternativt har du en STX, HTX eller HF, der kan suppleres med et 5 ugers 
grundforløb. 

Du skal have erfaring med Microsoft Office pakken; Word, Outlook, PowerPoint og Excel. Du taler og skriver 
dansk, samt du behersker engelsk i skrift og tale på brugerniveau. Kørekort er et krav.  

Det er vigtigt, at du er ansvarsbevidst, pålidelig og du kan holde overblik og styr på prioritering af opgaver i en 
til tider travl hverdag. Du er ikke bange for at give dig i kast med nye opgaver og kan arbejde selvstændigt, 
men samtidig er du ikke bleg for at spørge om hjælp, når du har brug for det.  

Vi lægger stor vægt på at du er en holdspiller, der med et godt humør og positivt sind, bidrager til det fælles 
arbejdsmiljø. 

Det er en fordel, hvis du har erfaring udenfor skolen, f.eks. arbejde, rejse og/eller fritidsaktivitet. 
 
PM ENERGI som arbejdsplads 
Hos PM ENERGI får du mulighed for at arbejde selvstændigt og træffe egne beslutninger. Dagligt bliver dine 
faglige kompetencer bragt i spil, og dine kvalifikationer gør dig i stand til at bevare overblikket, selv i 
komplekse situationer. Gennem uddannelsen får du en bred kontaktflade både internt og eksternt og det er 
derfor naturligt for dig at tale med mennesker. Vi er en arbejdsplads, der sætter stor pris på din ansvarlighed 
og dine samarbejdsevner. Du er løsningsorienteret, ligesom os, og du ser muligheder fremfor begrænsninger. 

Arbejdsforhold 
Som medarbejder hos PM ENERGI A/S bliver du tilbudt en selvstændig stilling i et godt og inspirerende 
arbejdsmiljø, med mulighed for personlige og faglige udfordringer. Du får en masse engagerede kollegaer, i 
et godt arbejdsmiljø med en masse engagerede kolleger i en uformel organisation, med korte 
beslutningsprocesser. Der er en god omgangstone med højt til loftet og et stærkt fællesskab med flere 
sociale arrangementer i løbet af året. Du kommer til at arbejde på vores hovedkontor i Brønderslev.    
 
Kontaktperson og ansøgning 
Du kan få mere at vide om stillingen ved henvendelse til HR Business Partner Birgitte Mortensen, på telefon 
31 63 33 01 eller på mail bgl@pmenergi.dk. 
 
Skriftlig ansøgning sendes snarest pr. mail til: job@pmenergi.dk, Mrk. Kontorelev 

Ansøgningsfrist: 
Vi tilstræber at besætte stillingen så hurtigt som muligt. Der er derfor ingen ansøgningsfrist, og vi tager 
løbende kandidater ind til samtale. Stillingen vil være opslået, indtil vi har fundet den rigtige kandidat. 


