
OM JOBBET
Kom godt fra start med et team af hjælpsomme kollegaer! 
Som kontorelev med speciale i administration sørger vi for, 
at du kommer godt fra start og udvikler dig både personligt 
og fagligt. Du gennemgår et 2-årigt uddannelsesforløb, kom-
bineret med skoleophold. Uddannelsen har opstart den 1. 
januar 2018. Som kontorelev kommer du rundt i forskellige 
afdelinger (fx økonomi, HR og marketing). Du deltager i de 
forskellige afdelingers daglige arbejdsopgaver, og du vil have 
egne ansvarsopgaver.

Hos os får du en spændende hverdag og mulighed for at:

✚ Udvikle dig i en virksomhed i stærk vækst.

✚ Få en bred uddannelse, der kan åbne døre til erhvervslivet.

✚ arbejde sammen med andre kollegaer i et dynamisk team, 
hvor I har det sjovt.

✚ Få en elevuddannelse, der kan være starten på din karriere.

ER DU VORES FØRSTE KONTORELEV?

✚ Du skal have gennemført HHX evt. suppleret med en EUS, 
HG2, HGS eller en EUX uddannelse. Det er vigtigt, at dine 
niveauer er adgangsgivende til kontoruddannelsen med 
speciale i administration. Hvis du er i tvivl herom, kan du 
kontakte din studievejleder.

✚ Du har lyst til et administrativt job, og er indforstået med, 
at rutiner er en stor del af arbejdsdagen.

✚ Du har eventuelt haft et fritidsjob, så du kender til at være 
på en arbejdsplads.

✚ Du tager ansvar for at få det bedst mulige ud af din uddan-
nelse, og kommer med forslag til forbedringer af rutiner.

Som person er du nysgerrig, og har lysten til at lære. Du er 
positiv, initiativrig og bidrager med dit engagement. Du er 
muligvis aktiv i din fritid, og er vant til, at skulle præstere i et 
konkurrencemiljø sammen med andre. 

VI TILBYDER
Hos HM kan vi tilbyde dig et godt samarbejdsklima, gode kol-
legaer og spændende arbejdsopgaver. 

SÅDAN GØR DU
Alle ansøgninger behandles løbende. Vedhæft kopi af dine 
eksamenspapirer eller sidste terminsprøvepapirer, og send 
en mail til job@hm-as.dk mærket »Kontorelev«. Har du 
spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Lise-
lotte Furnes på tlf. 20 90 63 94.

NB. Ultimo 2017 flytter virksomheden til Orionvej i Horsens, 
kun to km fra frakørsel 56, Horsens Syd.

Juelsminde, 2. november 2017

KONTORELEV
JOB I HM

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 Kon-
cernen selskaberne HM Entreprenør, HM Grus, og HM Logistik. HM Entre-
prenørs 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.

HM Koncernen har egne grusgrave og vognmandsforretning, og det bety-
der at vi kan tilbyde vore kunder en totalløsning inden for entreprenørar-
bejde, 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 medar-
bejdere, og arbejdsglæde altid er på dagsordenen.

Læs mere om HM Entreprenør A/S på vores hjemmeside hm-as.dk
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