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Vi har travlt på vores fabrik i Nakskov og der 
er gang i udvikling af � rmaet, så vi har brug 
for en ny kollega, der kan varetage en palette 
af forskellige administrative opgaver.

Du vil blive en del af det administrative team, 
der har den daglige ledelse og håndtering af 
vores produktion samt tilhørende service-
opgaver. Opgaver dækker alt lige fra Admi-
nistration & HR, timeregistrering, assistere 
med projekt- og servicerelaterede opgaver til 
alm. kontor opgaver.

Du skal evne at navigere i en hverdag med 
mangeartede opgaver. Du skal kunne tilgå 
opgaverne med et selvstændigt engagement, 
men tager gerne initiativ til samarbejde, hvor 
behovet opstår, samt � nder det naturligt at 
bistå dine kolleger i tilspidsede perioder. Da 
vi håndterer Projekter og serviceopgaver, vil 
der til tider være hektiske perioder, hvor tin-
gene går stærkt og villighed til tage en ekstra 
tørn er derfor påkrævet.

Har du kendskab til stålindustrien samt 

serviceopgaver inden for dette område, er 
det et plus, men bestemt ikke et krav.

East Metal Nakskov er en blanding af uden-
landske og danske medarbejdere og de-
le af vores produktion ligger i Letland - du 
skal derfor kunne begå dig på engelsk både 
mundtligt og skriftligt.

Vi tilbyder en arbejdsplads med en god ufor-
mel omgangstone, et behageligt arbejdsmil-
jø, � eksibilitet og gode kolleger samt mulig-
hed for god personlig udvikling.

Kan du nikke genkendende til ovenstående, 
og har du lyst til at være en del af vores team? 
Så send os din ansøgning og CV snarest.

Arbejdstid: Fuldtid 
Ansøgning og CV til: tth@eastmetal.dk
Ansøgningsfrist: Hurtigst muligt. 
Vi indkalder løbende ansøgere til samtale.

Yderligere oplysninger? 
Kontakt Factory Manager Torben Thorhauge 
på tlf. +45 4414 9102

Er du vant til og trives med en hverdag 
hvor der er mange forskelligartede opgaver, 

så er det lige dig, vi mangler i vores Team


