Juelsminde, 2. november 2017

JOB I HM

RECEPTIONIST
Til en nyoprettet stilling søger vi en selvstændig, kvalitetsbevidst og fleksibel kollega, der vil medvirke til optimering af vores interne processor samt kan levere en række præcise ydelser til vores kunder, kollegaer og andre samarbejdspartnere.

OM JOBBET
✚ HM’s ansigt udadtil og førstehåndsindtryk i
telefonen og i receptionen.
✚ Opgaver som telefonpasning, indkøb og opfølgning.
✚ Assistance i forbindelse med faktureringsgrundlag.
✚ Assistance i forbindelse med ordreindlæggelse og
kreditorbogholderi.
✚ Administrative opgaver i forbindelse med
arrangementer, markedsføring mv.
✚ Assistance i forbindelse med servering ved
møder og arrangementer.
✚ Administrative opgaver til understøttelse af ledelsen.
DIN PROFIL
✚ Du er kvalitetsbevist, har meget høj datadisciplin, er
engageret og sætter en ære i levering samt overholdelse
af deadlines.
✚ Du er fleksibel, selvstændig og serviceminded over for
vores kunder såvel som internt.
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✚ Du har overblik og samtidig sans for detaljen
✚ Du har IT-flair
✚ Du trives i en dynamisk organisation, hvor der til tider
kan være mange bolde i luften
VI TILBYDER
Hos HM kan vi tilbyde dig et godt samarbejdsklima, gode
kollegaer og spændende arbejdsopgaver. Du får muligheden for at anvende og videreudvikle dine kreative evner og
optimeringskompetencer. Du bliver en del af en virksomhed,
der er kendetegnet for at være fleksibel, ordholden og ambitiøs. Der er ikke langt fra tanke til handling, hvilket stiller
store krav til din omstillingsparathed. Du tilbydes løn efter
kvalifikationer, pension og sundhedsforsikring.
SÅDAN GØR DU
Vi ønsker stillingen besat snarest, og alle ansøgninger behandles løbende. Send din motiverede ansøgning vedlagt
dit CV på mail til job@hm-as.dk mærket »Receptionist«. Har
du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte
Liselotte Furnes på tlf. 20 90 63 94.

NB. Ultimo 2017 flytter virksomheden til Orionvej i Horsens,
kun to km fra frakørsel 56, Horsens Syd.
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HM Entreprenør A/S blev stiftet i 1971 af Henning Mathiassen og blev
overtaget i 2008 af Michael Mortensen. Ved overtagelsen i 2008 var der
40 medarbejdere – i dag er vi 140 medarbejdere. I dag omfatter HM Koncernen selskaberne HM Entreprenør, HM Grus, og HM Logistik. HM Entreprenørs kerneområder er jord, kloak, beton og belægning. Vore kunder er
offentlige, kommunale, forsyningsselskaber, hovedentreprenør og private
virksomheder. Vi arbejder i hele Danmark og følger vore kunder til både
Sverige og Tyskland.
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besøg os online på hm-as.dk

HM Koncernen har egne grusgrave og vognmandsforretning, og det betyder at vi kan tilbyde vore kunder en totalløsning inden for entreprenørarbejde, råstoffer, genbrug og vognmandstransport. En væsentlig faktor for
vores vækst er, at vi tør udfordre, hvad der er muligt i branchen, vi leverer
kvalitet og er ordholden. Vi involverer vores dygtige og kompetente medarbejdere, og arbejdsglæde altid er på dagsordenen.
Læs mere om HM Entreprenør A/S på vores hjemmeside hm-as.dk

