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Skolesekretær
Kongeådalens Efterskole søger en dygtig skolese-
kretær, som kan hjælpe os igennem de mangearte-
de arbejdsopgaver, der skal løses, for at hverdagen 
fungerer godt for både elever og voksne.

Vi forventer, at du er positiv og serviceminded, kan 
samarbejde, er åben og fleksibel. Og så har du et 
godt humør. 

Vi er mange, der har brug for din hjælp i løbet af 
dagen, så det er vigtigt, at du er i stand til at arbej-
de med ”forstyrrelser” omkring dig. Du kan lide at 
have travlt og holde mange bolde i luften samtidig. 

Du vil få ansvaret for skolens kontor, der bl.a. står 
for regnskab, bogholderi, løn, elevindskrivning, 
registrering, indberetning, kalenderfunktion, ge-
nerel korrespondance, og så vil du være den første 
person, man møder på telefon og mail.

Den daglige ledelse af kontoret vil foregå i tæt sam-
arbejde med skolens forstanderpar.

Udover ledelsen af kontoret vil du også blive en del 
af holdet, der giver eleverne et fantastisk år. Så du 
vil også få opgaver, der er tættere på eleverne som 
f.eks. enkelte vagter o.l. Derfor er det vigtigt, at du 
forholder dig til skolens værdier og ser dig selv som 
en naturlig del af dem.

VI FORVENTER, AT DU:
·  arbejder struktureret og har blik for detaljen
·  har en høj standard og er kvalitetsbevidst
·  er serviceminded og god til menneskelig kontakt
·  kan håndtere mange forskelligartede arbejdsop-
gaver med ro og overblik

·  kan arbejde selvstændigt og har gode samar-
bejdsevner

·  er udadvendt, hjælpsom, har flair og interesse for 
IT-baseret arbejde

·  har en relevant uddannelse indenfor administra-
tion og kontor

·  har gode mundtlige og skriftlige kompetencer

Stillingen forventes i gennemsnit at blive omkring 
30 timer pr. uge med tiltrædelse efter aftale og løn 
efter kvalifikationer.

Vi indhenter børneattest forud for ansættelsen.

Yderligere oplysninger ved henvendelse til Karin 
eller Niels Birkmand på henholdsvis 61 54 21 37 og 
24 94 22 22.

Ansættelsessamtaler afholdes løbende. Send an-
søgning til nb@keskole.dk senest d. 6. januar


