
Du kan få mere information om vores virksomhed: 

• Website: www.tybjerggaard.dk/  

• På Facebook søg efter ”Tybjerggaard Avl og Opformering” 

 

 

29. august 2019 

Kontorelev til Tybjerggaards godskontor 

Tybjerggaard er Danmarks førende avlsbesætning indenfor svineavl med i alt ca. 6000 søer. Virksomheden 

er en familieejet virksomhed med hovedsæde i Tybjerg og med svineproduktion fordelt over flere enheder 

på hele Sjælland. Vi er 70 ansatte heraf 7 på kontoret, hvor vi mangler en glad og lærevillig kontorelev med 

speciale i administration til at indgå i vores team. 

Vi forventer at du er:  

▪ Smilende, ansvarsbevidst og selvstændig 

▪ God til tal og IT 

▪ Åben for nye udfordringer, ikke mange arbejdsopgaver er ens 

▪ At du kan tale og forstå dansk og engelsk 

Dine arbejdsopgaver vil bl.a. omhandle: 

▪ Korrespondance via skrift og telefon med medarbejdere og samarbejdspartnere 

▪ Diverse sekretær funktioner for ledelsen 

▪ Grundlæggende bogføring og bilagshåndtering 

▪ Indsamling af data og udarbejdelse af analyser 

▪ Opdatering og udvikling af skemaer 

Som elev indgår du i et dynamisk og til tider hektisk miljø, du vil få mulighed for egne selvstændige 

ansvarsområder. Vi kan tilbyde en stilling med mange varierende arbejdsopgaver, hvor du vil få rig 

mulighed for at præge din egen stilling. 

Uddannelseskrav: 

• EUX Business med kvalifikationer til kontoruddannelsen med specialer eller STX, HF, HTX inkl. 5 

ugers EUS forløb eller HHX eller HG (grundforløb fra handelsskolen) med kvalifikationer til 

kontoruddannelsen med specialer bestået før 1. august 2015 

 Yderligere oplysninger: 

Hvis du er interesseret i denne stilling, send da din ansøgning til gitte@tybjerggaard.dk mærk din ansøgning 

”Kontorelev”. Ansøgningsfrist torsdag den 12. september 2019 – Ansættelsessamtaler vil blive afholdt 

mandag 23. september og tirsdag den 24. september. Tiltrædelse hurtigst muligt eller efter aftale, noter 

venligst mulig startdato i ansøgningen. For yderligere spørgsmål kontakt tybjerggaard@tybjerggaard.dk 

eller tlf. 57647182 spørg efter Susanne eller Louise. 

Kontoret er beliggende på Tybjergvej 20, 4160 Herlufmagle 
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