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Serviceassistent
Milton Huse oplever en fantastisk succes, og derfor søger 
vi nu en erfaren, positiv og servicemindet person til vores 

hovedkontor i Horsens.
Jobbeskrivelse
I denne fuldtidsstilling får du base på vores kontor i Horsens og 
bliver en del af et team på ca. 40 personer. Som afdelingens 
blæksprutte vil du få stor betydning for dagligdagen på kontoret 
og i denne stilling, vil du skulle have fokus på diverse praktiske 
opgaver såsom: 

• Ansvarlig for kontorets frokostordning, herunder bestilling 
og indkøb af mad via nettet, klargøring af frokosten og             
efterfølgende afrydning

• Diverse administrative ad-hoc opgaver på kontoret samt opryd-
ning og lettere rengøring (Rengøringsselskab er tilkoblet) 

• Ansvarlig for at kontoret altid er ryddeligt og præsentabelt 
samt klargøring af mødelokaler

• Forefaldende rengøring/pasning af udstillingshuse i hele 
landet

Din profil
· Imødekommende, serviceminded og selvstændig
· Proaktiv, punktlig personlighed med udpræget ordenssans
· Du trives med både at lave rutine- og ad-hoc 
  opgaver af forskellig karakter både på hovedkontor og i udstillings 
  huse.
· Erfaring med køkkenarbejde er en fordel
· Kørekort og egen bil
· Bopæl i Østjylland vil være en fordel

Der er mange indgange til denne stilling, men vi vægter din 
erfaring, positive indstilling til praktiske opgaver og ikke mindst 
ordenssans meget højt. 

Vi tilbyder
· En spændende og alsidig arbejdsdag
· Frihed under ansvar og indflydelse på din egen dagligdag

Milton Huse er en familieejet virksomhed, hvor der ikke er langt fra 
tanke til handling, hvilket gør os til en meget attraktiv arbejdsplads, 
fordi du får lov at afprøve gode idéer. 
Milton Huse har en yderst sund økonomi, så vi er her også imor-
gen, og her er økonomien til nye initiativer. Du vil blive en del af en 
virksomhed, hvor tonen er meget uformel, og hvor vi anser os selv 
som en stor familie.

Vil du med på holdet?
Send en ansøgning til job@miltonhuse.dk og angiv venligst ”Ser-
viceassistent” i emnefeltet og vedhæft ansøgning og CV som PDF. 
Medsend meget gerne billede. Har du spørgsmål til stillingen, er du 
velkommen til at kontakte os på tlf. 7562 4300. Kandidater kaldes 
løbende til samtale.

Har du lyst til at være med på en spændende rejse 
sammen med gode kolleger, hører vi meget gerne 
hurtigt fra dig...

Milton Huse har eksisteret siden 2013 og oplever kæmpe vækst. I 2017 har vi solgt mere end 450 huse, og har høje forventninger til 2018. 
Vi sælger nybyggede parcelhuse til familier i hele landet.  

Milton Huse sætter en stor ære i at levere personlige huse bygget med omhu.


