
Kickstart din karriere som 

elev hos Ringkøbing-Skjern 

Forsyning 

 

Navn Ringkøbing-Skjern 
Forsyning A/S 

Adresse  Ånumvej 28  

Postområde  6900 Skjern, Region 
Midtjylland  

   

Jobbeskrivelse  Kunne du tænke dig en 
bred kontoruddannelse 
inden for specialet 
administration, er 
Ringkøbing-Skjern 
Forsyning A/S måske 
noget for dig.  
 
Elevforløbet indeholder 
følgende:  
Du vil under din 
uddannelse komme til at 
beskæftige dig med 
opgaver inden for både 
administration, 
kundehåndtering, HR, 
kommunikation og 
økonomi. Det kan f.eks. 
være opgaver med:  
 
- Kundeekspedition  
- Opfølgning på 
betalinger  
- Bogholderi  
- Administrative opgaver  
- HR og løn  
 
Kvalifikationer:  
Vi forestiller os, at du:  
- Er udadvendt, positiv og 
initiativrig  
- Er selvstændig, 
engageret og 
ansvarsbevidst  
- Kan bevare overblikket  
- Er god til tal og har flair 
for IT  
- Har bestået en HHX 
eller tilsvarende 
uddannelse  
 
Vi tilbyder:  
 
- Motiverede kolleger og 
en uhøjtidelig atmosfære  
- Ansættelse i en 
dynamisk virksomhed 
med gode arbejdsforhold 
i det nye  
domicil ”Innovest” i 
Skjern, hvor du får 
mulighed for at skabe dig 
et professionelt netværk  
 
For den ansvarsbevidste 
og motiverede elev 
tilbyder vi gode 
muligheder for personlig 
og faglig udvikling.  
 

Ansættelsesvilkår:  
Løn og arbejdsvilkår 
fastsættes i henhold til 
gældende regler for 
elever i Industriens 
Funktionæroverenskomst.  
 
Tiltrædelsestidspunkt:  
1. august 2016.  
 
Yderligere oplysninger:  
Hvis du vil vide mere om 
stillingen, er du 
velkommen til at ringe til 
økonomichef Lene Tang 
Albertsen, på telefon 
2134 1689.  
 
Ansøgning:  
Er du interesseret i 
stillingen, kan du sende 
din ansøgning, CV samt 
seneste eksamensbevis 
til job@rsforsyning.dk 
senest den 21. februar 
2016. Du bedes mærke 
ansøgningen med 
”Kontorelev, 
Administration”.  
 
Samtaler forventes 
afholdt i uge 8-9.  
 
Ringkøbing – Skjern 
Forsyning A/S  
Ånumvej 28  
6900 Skjern  

Hjemmeside  www.rsforsyning.dk   

Ansøgningsfrist  21.02.2016  

Uddannelse  Kontoruddannelse med 
specialer / Administration  

Antal elever 1 

Kontaktinformation Att.: Lene Tang Albertsen 
Telefon: 21341689 
E-mail: 
job@rsforsyning.dk  

     

Virksomhedsprofil  Ringkøbing-Skjern 
Forsyning A/S er et 
multiforsyningsselskab, 
der servicerer forbrugere i 
det meste af Ringkøbing-
Skjern Kommune. Der 
udføres arbejdsopgaver 
inden for vand, 
spildevand og gadelys. 
Selskabet beskæftiger ca. 
65 medarbejdere. Se 
mere på 
www.rsforsyning.dk.  
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