
Som en del af en omstrukturering af administrationen i HM 
Entreprenør, søger vi en struktureret og kvalitetsbevidst Løn 
& HR -assistent, som motiveres af at effektivere processer 
og administrative arbejdsgange. 

Du får en udfordrende og spændende stilling i en virksomhed 
i vækst og særdeles gode muligheder for at udvikle dig både 
personligt og fagligt. Vi tilbyder stor frihed under ansvar. Du 
planlægger og koordinerer selvstændigt dine opgaver under 
hensyntagen til deadlines.

DINE PRIMÆRE OPGAVER VIL VÆRE:
✚✚ Udarbejdelse af løn til timelønnede og funktionærer
✚✚ Personalejura i relation til løn- og ansættelsesforhold
✚✚ Personaleadministration, herunder ajourføring  

af stamdata
✚✚ Udarbejdelse af personaledokumenter
✚✚ Søgning af refusioner mv. via virk.dk
✚✚ Indberetning til offentlige myndigheder
✚✚ Kontakt til ledere og medarbejdere vedr. lønforhold
✚✚ Kursusadministration
✚✚ Udarbejdelse af personalepolitikker
✚✚ Løsning af HR-opgaver i samarbejde med det  

øvrige HR-team

Systemmæssigt arbejder vi med ExpandIT, Navision, EG Løn-
service og MS Officepakken.

FAGLIGE OG PERSONLIGE KVALIFIKATIONER:
✚✚ Erfaring med lønningsbogholderi eller som HR-assistent/

koordinator
✚✚ Indgående viden om overenskomster, funktionærlov  

og ferielov samt kendskab til personalejura og indblik  
i Databeskyttelsesforordningen

✚✚ Sætter en ære i at levere en stabil og høj kvalitet i opgave-
løsningen

✚✚ Kan håndtere den særlige fortrolighed og nøjagtighed, 
som stillingen kræver

✚✚ Motiveres af udfordrende opgaver og af at yde sit bidrag 
til løsninger og nye tiltag

✚✚ Bidrager til et højt serviceniveau i afdelingen, og kan 
formidle komplicerede regler og lovgivning i øjenhøjde og 
med overskud overfor dine kollegaer

✚✚ Erfaren bruger af Office-pakken
✚✚ Glad, positiv, imødekommende, fleksibel og selvstændig

DU TILBYDES
Du får et spændende job med stor selvstændighed, hvor din 
indsats gør en forskel. Du bliver en del af HR & Udvikling, 
som har mange forskelligartede opgaver, og som servicerer 
den øvrige koncern professionelt og med højt humør. Du vil 
komme til at arbejde i et ambitiøst og dynamisk miljø med 
kompetente kollegaer, som synes det skal være sjovt at 
komme på arbejde.

Hos HM får du spændende opgaver, gode kollegaer og et 
godt samarbejdsklima. Hertil kommer en attraktiv lønpakke 
inklusiv pensionsordning og sundhedsforsikring. Du bliver 
en del af en virksomhed, der er kendetegnet ved at være 
fleksibel, ordholdende og ambitiøs. HM er en virksomhed 
med fokus på udvikling og resultater.

SÅDAN GØR DU
Vi ønsker stillingen besat snarest muligt, og alle ansøgninger 
behandles løbende. Send din ansøgning vedlagt CV på mail 
til: job@hm-as.dk mærket Løn & HR-assistent.

Ønsker du yderligere informationer om stillingen, er du vel-
kommen til at kontakte HR & Udviklingschef Sine Madsen på 
telefon 40 84 11 10.

Horsens, 29. oktober 2019
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