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Emballage  &  Logistik

Med knap 30 års erfaring som leverandør af træemballage er STEA A/S en af de førende forhandlere i Nordeuropa. Med selskaber i 
både Danmark, Sverige, Norge og Tyskland har vi det bedste udgangspunkt for at servicere vores samarbejdspartnere. Vores 
dygtige medarbejdere brænder for dagligt at hjælpe små og store virksomheder med de udfordringer, der ligger inden for 
træemballage og logistik. En palle er nemlig ikke bare en palle, og der kan være mange penge at spare ved at give træemballagen et 
servicetjek. 

 
 

 
 

 
 

 

BARSELSVIKARIAT 
 
 
Da vores ene kontorassistent er i lykkelige omstændigheder, søger vi en barselsvikar til vores 
administration. 

Har du lyst til at arbejde med administrative opgaver i en spændende og dynamisk virksomhed? Så er du 
måske vores nye barselsvikar. 

Jobbets indhold: 
Arbejdsopgaverne vil blandt andet bestå i fakturering, bogføring, håndtering af arbejdstøj, lave løn, 
arkivering, hente brød/frugt til morgenmad og andre forfaldende opgaver.  

Vi forventer at: 

· Du har gode samarbejdsevner, da du har en bred kontaktflade (kunder, leverandører og kolleger).  
· Du arbejder selvstændigt og træffer beslutninger ud fra virksomhedens retningslinjer. 
· Du har flair for administrative rutiner. Derfor arbejder du målrettet for at opnå virksomhedens 

ambitiøse målsætninger. 
· Du bevarer overblikket i pressede situationer og løser eventuelle udfordringer med et smil på 

læben. Du giver gerne dine kolleger en hånd og er fleksibel i forhold til dine arbejdsopgaver, så 
tingene går op i en højere enhed.  

· Du er fortrolig med IT og har måske erfaring med C5 Dynamics eller lignende programmer. Du kan 
kommunikere på dansk og engelsk både mundtligt og skriftligt. 

· Du har erfaring med lønbehandling.  
· Du ved, at et godt arbejdsmiljø er vigtigt, så du bidrager aktivt til en positiv stemning på 

arbejdspladsen.  

Vi forestiller os desuden at du er udadvendt, pålidelig, engageret og serviceminded. 

Vi tilbyder: 
En dynamisk arbejdsplads med gode kolleger og højt til loftet samt mulighed for personlig og faglig 
udvikling. Personligt engagement og fleksibilitet vægtes højt.  

Stillingen ønskes besat snarest, og samtaler vil blive afholdt løbende. Hvis du har spørgsmål til vikariatet 
bedes du rette henvendelse til Karen Viinberg på karen@stea.dk eller tlf. 75 77 33 55. 

Motiveret ansøgning med CV bedes sendt til job@stea.dk.  
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