
Kontorassistent søges til ambitiøs 
rengøringsvirksomhed 
Har du overblikket og gode koordineringsevner så er denne stilling noget for dig. 

C.C. Rengøring er en virksomhed i vækst. Vi har en ambitiøs strategi om at være en af de største 
leverandører indenfor rengøring og Facility services.  

Vi er et landsdækkende firma med over 1.800 faste kunder. Vi tilbyder kvalitetsrengøring til private, 
erhverv, boligforeninger samt det offentlige.  

Vores mission er at være fleksible og skræddersy enhver løsning, så det passer til vores kunders behov.  

Vi har gjort det til en mærkesag at skåne miljøet. Det gør vi bl.a. ved at bruge miljørigtige 
rengøringsmidler.  

Vi søger en serviceminded og imødekommende kontorassistent, som kan varetage den overordnede 
administrative koordinering og sagsbehandling på flyttelejlighederne hos vores erhvervskunder.  

Stillingen vil udover koordinering omfatte administrative opgaver indenfor bl.a. økonomi, løn, moms samt 
hjælp til koordinering og styring af andre opgaver i virksomheden.  

Vil du med på holdet? 
Med dit gode overblik tager du gerne ejerskab – og også lederskab, hvis der er behov for det.  

Du har en høj detaljesans og en struktureret tilgang, og du trives med at følge op og sikre de daglige, 
ugentlige og månedlige rutiner.  

Det er en fordel at du har kendskab til E-conomic.  

Vi tilbyder: 
Vores medarbejdere er vores vigtigste ressource til at opnå de bedste resultater. Vi sørger altid for at være 
nytænkende og forbedre vores arbejdsmetoder. Vi har desuden overenskomst og prioriterer vores 
medarbejderes trivsel højt.  

Du bliver en del af en virksomhed, hvor entreprenørånd og fællesskab er det bærende element.  

Du vil blive en del af vores administrative team, som servicerer hele organisationen.  

En spændende og udfordrende stilling, hvor du har stor indflydelse på din hverdag. Muligheder for personlig 
og faglig udvikling.  

Løn som modsvarer stillingens krav samt pensionsordning. Hertil kommer frokostordning, 
arbejdsbeklædning samt diverse personalegoder.  

Ansøgning: 
Ansøgningsfristen er den 20. juni 2021 kl. 12.00. Samtaler afholdes den 22. juni 2021 i Glostrup. Du kan 
forvente, at du skal gennemføre Talenttesten TT38 efter 1. samtale.  

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte rekrutteringskonsulent Betina Bjærgager 93 
84 14 30. 


