
 

AktivPersonale A/S ◦ Vestergade 11 ◦ 7500 Holstebro 

Er du vores nye Kontorelev? 
 
AktivPersonale er en dynamisk virksomhed, der bringer virksomheder og medarbejdere i kontakt med 
hinanden. I mere end 21 år har vi rekrutteret skarpe hjerner, varme hænder og flittige folk – til 
Vikariater og faste stillinger. Fra vores lokale afdelinger i Danmark brænder vi dagligt for at skabe de 
perfekte match, der giver resultater her og nu.  
 
Vi driver vores virksomhed på gode gamle dyder. Åbenhed, ærlighed og flid. Og vi er ikke bange for at 
smøge ærmerne op, når der skal findes vikarer, mellemledere, specialister eller dygtige ledere. Så 
enkelt er det. 
 
Til administrationen søges vi en dygtig og engageret kontorelev med en positiv indstilling til en travl 
hverdag, der i elevtiden vil komme omkring AktivPersonales lønadministrative og økonomiske 
opgaver.  
 

Vi forestiller os, at du 
• har en relevant uddannelse EUX eller HHX. 
• IT-kendskab på brugerniveau til MS Office/Office365 
• lærenem 
• tør tage ansvar og kan tænke selvstændigt  
• er serviceminded, struktureret og har godt humør. 

 
Dine opgaver vil være varierende og udfordrende og du får en hverdag, hvor der er bredde i dine 
opgaver. Der er rig mulighed for både faglig og personlig udvikling. 
 
Stillingen er en kontorelevstilling 

Jobbeskrivelse 
• I elevtiden vil man primært komme til at arbejde med 

o Løn  

o Økonomi 

o Ad hoc opgaver 

Arbejdssted 
Arbejdsstedet vil på vores kontor i Holstebro, Vestergade 11,  

Vil du vide mere 
Er du velkommen til at kontakte økonomi- og administrationschef, Klaus Brøcker tlf. 25 42 46 60. 
 

Tiltrædelse, løn & ansættelsesvilkår 
Hurtigst muligt, dog forventer vi at den kommende elev starter senest 1. august 2022. 
Ansættelsen sker i henhold til Industriens Funktionæroverenskomst.   
 

Ansøgningsfrist 
Mandag den 25. april 2022 kl. 9.00. 
 
Ansøgningen sendes til: klaus@aktivpersonale.dk 

Alle interesserede, uanset personlig baggrund, opfordres til at søge stillingen. 

mailto:klaus@aktivpersonale.dk

