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Brænder du for administration, service og kommunikation?  
 

 
Vi tilbyder en lærerig hverdag i et godt arbejdsmiljø fyldt med udfordringer og spændende 
opgaver.  
 
Du bliver tilknyttet vores interne stabsfunktion, et ambitiøst team på otte personer. Staben 
har et bredt indblik og indflydelse på alle dele af organisationen – det kommer også til at 
gælde dig.  
 
Vi stræber hele tiden efter at udvikle de mest optimale processer og effektive løsninger, 
noget du selvfølgelig også kommer til at skulle bidrage til. 
 
Som administrationselev hos os vil du følge den digitale kontoruddannelse. Du vil blive 
oplært i flere jobfunktioner, og få tildelt egne opgaver i takt med din udvikling. Din arbejdsdag 
vil indeholde en god blanding af nye udfordringer, og mere rutineprægede opgaver.  
 
Opgaverne spænder vidt fra telefonomstilling og besvarelse af hovedmail, til 
kursusadministration, projektdeltagelse og opgaver inden for intern- og ekstern 
kommunikation. 
 
 
Vi forventer, at du: 
 

• kan begynde hos os den 1. august 2019  

• opfylder adgangskravene til kontoruddannelsen med speciale i administration, ved at 
have bestået EUX, STX med 10 ugers EUS eller HHX med 5 ugers EUS 

• er nysgerrig, åben for at lære nyt, og god til dansk 

• har flair for IT og digitale administrative redskaber  

• trives med rutineopgaver og samtidig kan udfordre måden, vi plejer at gøre tingene på 

• har drive og viljen til at få succes 

• kan håndtere pressede situationer og samtidig bevare overblikket 

• behersker engelsk i skrift og tale 

• er arbejdsom, udadvendt og fleksibel  

Du er en holdspiller, har gå-på-mod og kan lide at arbejde sammen med forskellige mennesker. 

Du er serviceorienteret, ansvarsbevidst og imødekommende i din tilgang til dine kollegaer. Du 

har en åben og robust personlighed, og en god portion modenhed.  
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Vi tilbyder:  

• et spændende job i en velfungerende afdeling i en virksomhed i udvikling 

• en bred velstruktureret uddannelse med selvstændige arbejdsopgaver, hvor ansvaret 

vokser med dine evner, viden og praktiske erfaringer  

• et godt miljø med en uhøjtidelig og uformel omgangstone 

• en arbejdstid på 37 timer pr. uge inkl. frokost 

• løn i henhold til overenskomst, samt betalt sundhedsforsikring, frugtordning og 

medlemskab af en svømmeklub  

Ansøgning: 
 
Ansøgninger vedlagt CV og relevante eksamenspapirer skal være Dansk Svømmeunion i 
hænde senest torsdag den 31. januar 2019. Er du over 25 år, bedes du vedlægge en 
realkompetencevurdering, som du kan få udarbejdet på din lokale handelsskole. 
 
Ansøgning, mærket ”administrationselev” i emnefeltet, sendes til administrativ medarbejder 
Charlotte Bistrup: cbi@svoem.dk.  

 
Ansættelsessamtaler forventes af finde sted i uge 8, 2019 hos Dansk Svømmeunion i Brøndby. 
 
For yderligere information om stillingen er du velkommen til at kontakte administrationschef 
Lene Krüger Villumsen på telefon 44 39 44 84 / 61 14 60 42. 

 

 

Dansk Svømmeunion er det tredjestørste specialforbund under Danmarks Idrætsforbund med cirka 290 

medlemsklubber og 185.000 medlemmer. Vi skaber glæde og styrker trygheden der, hvor mennesker og 

vand mødes. Vi sætter fokus på vandkompetencer, så du kan redde dig selv og andre. Og vi hepper på 

alle Danmarks vandhunde – fra nybegynderne til dem, der jagter medaljer. Spring ud i det på 

www.respektforvand.dk 
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