
LOGISTICS MADE EASY

OFFICE MANAGER
Er du serviceminded, og er du god til at skabe overblik samt holde flere bolde i luften? Har du lyst til et 
alsidigt job, hvor du får ansvaret for at skabe et indbydende og præsentabelt kontor, hvor opgaverne 
løses selvstændigt? Så er det måske dig, vi leder efter!

Martin Bencher Group er en af de ledende projektspeditører på det globale marked – med 30  
kontorer fordelt på 23 lande bliver hele verden din arbejdsplads og du vil have daglig kontakt til folk 
fra hele verden. Din arbejdslokation vil være vores hovedkontor på havnen i Aarhus. 

EN VARIERET ARBEJDSDAG
Du vil arbejde som Office Manager og vil i det daglige rapportere til vores Executive Assistant. Du vil 
have tætte relationer på arbejdspladsen, men du skal være klar til at løse opgaverne selvstændigt. 
Din arbejdsdag vil være præget af stor variation i arbejdsopgaverne og ikke to dage vil være ens. 
Arbejdsopgaverne vil blandt andet indeholde:

• Daglig support til hovedkontorets afdelinger
• Forefaldende administrativt arbejde
• Oprydning og let rengøring af vores køkkener
• Lettere bogholderiopgaver
• Hente aviser, besvare telefoner og klargøring til møder
• Håndtering af ind- og udgående post
• Håndtering af fælles mailbokse
• Bestilling af kontorartikler, visitkort, adgangskort, etc.
• Ansvarlig for firmabiler
• Opdatering af ferieark og sygefravær
• Bestilling af blomster, morgenmad, mødeforplejning
• Booking af transport og hoteller
• Ad hoc-opgaver

Da vi er en international virksomhed, foregår den daglige kommunikation oftest på engelsk. Vi for-
venter derfor, at du er flydende i engelsk. 

ANSØGNING
Stillingen udbydes både som fuld- og deltidsstilling. Ansøgningsfrist og tiltrædelse hurtigst muligt. Der vil blive 
afholdt samtaler løbende. 

Du er meget velkommen til at kontakte vores Executive Assistant, Christina Vestergaard +45 87 421 804 eller 
CCO, Jeppe Frank +45 69 133 825 ved eventuelle spørgsmål. Ellers send din ansøgning til:  
Christina Vestergaard | christina.vestergaard@martin-bencher.com

Vi ser frem til at modtage din ansøgning!

WORKING AT MARTIN BENCHER - At Martin Bencher we celebrate initiative, team effort, and innovative thinking. 
We act with integrity and respect for others and the environment.

FOLLOW US

https://www.facebook.com/MartinBencherGroup/
https://www.linkedin.com/company/martinbenchergroup/
https://www.youtube.com/MartinBencherGroup



