KONTORELEV TIL
ENERGIKONCERN
Få en alsidig kontoruddannelse
i en spændende energikoncern
Key points
 Lyst til at udvikle dig personligt og fagligt
 Ansvarsbevidst og ambitiøs
Kunne du tænke dig at blive en del af en energikoncern, hvor din
hverdag bliver præget af udfordringer, udvikling og forandring? Vi
kan tilbyde en kontoruddannelse, hvor du får lov til at tage ansvar
og blive involveret i mange spændende opgaver – store som små –
og hele tiden med støtte fra din leder og gode kolleger.
Ansvarsområder
Du får en grundig uddannelse med egne ansvarsområder, som
vil vokse gennem uddannelsen. Du kommer gennem et tredelt
turnusforløb, hvor du kommer til at arbejde med kundeservice,
fibernet og administration af elforsyning. Du kommer bl.a. til at
arbejde med:
 Kundeservice og reception
 Projektadministration
 Fakturering, bogholderi og dokumentation
 Analyse og selskabsrapportering
 Booking af installationsaftaler med kunder
 Opfølgning på kundeinstallationer
Som elev bidrager du med:
 Ny viden, der sikrer en frisk tilgang til opgaveløsningen
 Mod til at kaste sig ud i nye opgaver
 En ambitiøs tilgang til din egen læring og udviklingsmuligheder
 Evnen til hurtigt at omstille dig i en stadigt skiftende hverdag.
 At være en naturlig holdspiller med god energi og godt humør
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 Målrettet og fokuseret
 Trives med forandringer, er proaktiv og har
gåpåmod

Søg jobbet
Du har gennemført HHX med 5 ugers EUS eller STX, HTX, HF med
10 ugers EUS, inden du starter på din uddannelse hos os.
Hos Jysk Energi sætter vi medarbejderne i centrum og tilbyder
gode arbejdsvilkår i vores hovedkontor i Holstebro.
Vi har egen kantine m. frokostordning, eget motionsrum, god
pensionsordning, sundhedsforsikring og en velfungerende
personaleforening.
Er du interesseret i at høre mere om jobbet, er du velkommen til at
kontakte Agnete Støjberg (tlf. 96 11 10 53).
Du kan læse mere om vores koncern på www.jyskenergi.dk
Send din ansøgning hurtigst muligt via ansøgningsskemaet på
www.jyskenergi.dk/ledige-stillinger. Senest: 31/3 2019.
Vi afholder samtaler løbende.
Elevuddannelsen starter 1. september 2019.
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