
Jobbeskrivelse
Er du serviceminded, praktisk anlagt og har du erfaring med 
forefaldende kontorarbejde, så er denne fuldtidsstilling på kontoret 
i Herlev måske noget for dig. Du vil få en varieret dagligdag og 
det er vigtigt, at du er klar til at tage fat, hvor det er nødvendigt. 
Som kontorets blæksprutte vil du skulle udføre flere tilbagevendende 
opgaver, men også ad hoc opgaver, som en del af en afdeling i 
vækst. 

Opgaver du kan glæde dig til
Der er mange indgange til denne stilling, men vi vægter din 
erfaring, positive indstilling til praktiske opgaver og ikke mindst 
ordenssans meget højt. Dine opgaver omfatter bl.a.:
• Forefaldende administrative opgaver på kontoret
• Du bliver ansvarlig for kontorets frokostordning, herunder bestil-

ling og indkøb af mad, klargøring af frokosten og efterfølgen-
de afrydning.

• Telefonpasning af hovedtelefonen
• Daglig udsendelse af Milton Huses inspirationsmagasin
• 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
• Klargøring til kundemøder

 Din profil
· Imødekommende, serviceminded og selvstændig
· Proaktiv, punktlig personlighed med stor ordenssans
· Kan arbejde effektivt og selvstændigt og holde hovedet koldt, 
  når der er travlt.
· Trives med et vist omfang af faste tilbagevendende opgaver 
suplleret af ad-hoc opgaver af forskellige karakter.
· Erfaring fra lignende stilling og erfaring med køkkenarbejde er en    
  fordel
 
Vi tilbyder
Gode kollegaer og en plads på holdet i en stilling med en bred 
kontaktflade, hvor du vil få en alsidig hverdag.  
I Milton Huse vil du opleve, at vi har fokus på bolden. At vi har det 
sjovt på banen og alle i organisationen spiller sammen for at vinde 
markedsandele. Vi træner hver dag for at komme endnu højere op 
på lystavlen hos nybyggerne. 
Målet er klart - er du? 

Vil du med på holdet?
Send dit CV inkl. billede, ansøgning og motivation for jobbet til 
job@miltonhuse.dk hurtigst muligt. Der vil blive afholdt samtaler 
d. 20 september 2019, da stillingen ønskes besat snarest.

Milton Huse er en solid familieejet virksomhed fra 2013. Siden opstarten har vi oplevet stor vækst og leverer et positivt regnskab år efter år. Dette er bemærket med Børsens  
Gazelle pris i 2017 og igen i 2018. I 2019 bygger Milton Huse mere end 500 huse. Det giver nybyggere tryghed i at vælge Milton Huse som professionel samarbejdspartner  

og for dig, at vælge Milton Huse som arbejdsplads. Hovedkontoret har til huse i Horsens. Mød dine kommende kollegaer på miltonhuse.dk, læs mere og følg os på sociale medier.

Serviceassistent 

Milton Huse, Herlev søger

Vi glæder os til at høre fra dig.


