
 

 

Kontorelev (administration): Vi søger dig med sans for struktur og service 

Kickstart din erhvervskarriere med en elevuddannelse (kontor/administration) i en virksomhed, som tager ansvar for 
klima og bæredygtighed. Vi elsker at arbejde med grøn energi gennem solceller – og det kan du blive en del af, 
samtidig med at du dygtiggør dig, så du kommer til at stå godt rustet til fremtiden.   

Vi er så klar til at få dig med på holdet. Vi har nemlig travlt, for der er gang i den grønne omstilling. Du vil komme til 
at høre en del om solceller, så det er ret perfekt, hvis du også interesserer dig for bæredygtighed.  

Vi tilbyder dig et 2-årigt uddannelsesforløb med fokus på både din faglige og personlige udvikling. Du får selvfølgelig 
en grundig oplæring, men vi forventer også, at du som person er selvstændig og er i stand til at varetage nogle 
opgaver på egen hånd. Du får indsigt i en bred vifte af vores vigtigste administrative processer, så du får mulighed 
for at lære om flere forskellige områder.  

Dine primære arbejdsopgaver vil være i administrationen. Du vil skulle assistere kollegerne ift. diverse 
kontoropgaver og også tage din del af de fælles opgaver, som får dagligdagen i en virksomhed til at køre.  

Arbejdet omfatter en del kommunikation pr. mail og tlf. Det er derfor væsentligt, at du er fortrolig med MS Office-
pakken og at du formulerer dig klart og tydeligt i skrift og tale.  

Dine arbejdsopgaver vil omfatte… 

• Medvirke ved daglige opgaver ifm. ordremodtagelse 
• Servicering/kundekontakt  
• Vedligeholdelse af data  
• Salgsbackup 
• Hjælpe med administrative opgaver, bl.a. bogføring og telefonpasning 
• Et mix af selvstændige opgaver og assistentopgaver (både mail, telefon og personlig kontakt) 

 

Vi søger en kontorelev, der: 

• Er energisk, så du kan fungere i en travl hverdag 
• Er struktureret og god til forandringer, for du kommer til at arbejde i en omskiftelig hverdag, hvor du ikke 

altid ved, hvilke opgaver eller udfordringer du møder ind til om morgenen 
• Er hurtigopfattende, løsningsorienteret og pligtopfyldende  
• Er sprogligt stærk. Minimum på dansk og også gerne på engelsk 
• Er selvstændig og detaljeorienteret 
• Er glad og imødekommende, for vi sætter pris på en god og munter tone internt og vi er alle garanter for 

Co2Pro’s gode navn, når vi har med eksterne samarbejdspartnere at gøre   
• Er ved at tage en EUX Business (kontor) eller har gennemført en HHX. Alternativt en STX, HTX eller HF 

suppleret med et 5-ugers grundforløb, så du har bestået adgangskrav til kontoruddannelsen 

 

  



Lidt om Co2Pro 

Co2Pro er en mindre virksomhed, men en af Skandinaviens større grossistvirksomheder inden for energioptimering, 
med salgskontorer i Danmark, Sverige og Polen. Vores kunder er primært installatører samt større projekter med 
bæredygtighedsfokus og vores vigtigste kompetencer er rådgivning og projektering af specialløsninger inden for 
solceller. Vi har et stærkt kundefokus, og kvaliteten i vores medarbejderes arbejde er afgørende for vores succes. 
Vores kunder skal have den optimale, energioptimerende løsning for netop deres projekt. Den skal både bidrage til 
lavere Co2-udledning, give den bedste forrentning og give den største besparelse i energiudgifter. Alt sammen 
samtidig med at løsningen helt overordnet i al beskedenhed hjælper med at gøre verden grønnere. Det får du nu 
chancen for at arbejde med.  

Vi er en flad og uformel organisation, og du kommer til at arbejde sammen med hele teamet.  

Du får 15 dejlige kolleger med godt humør, som glæder sig til at lære dig om de opgaver, der skal løses på et kontor. 
Vi har fælles frokostordning, pensionsordning og forskellige personalearrangementer.  

Se mere på www.co2pro.dk  

Praktisk:  

• Løn efter aftale med udgangspunkt i overenskomst 
• Tiltrædelse hurtigst muligt 
• Fuldtidselevplads  
• Har du spørgsmål til stillingen, så kontakt CEO Henrik Kayerød Jochumsen, på tlf. 20 29 33 43 

Vi glæder os til at høre fra dig.  

Send din ansøgning til job@co2pro.dk og skriv venligst ”Elev” i emnefeltet. Vi vil afholde samtaler løbende.  

Arbejdssted: på Co2Pros hovedkontor, Nygade 95 A, Ikast 
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