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Studiejob som receptionist i Fondenes
Hus
Er du serviceminded? Har du et godt overblik? Og har du lyst til at løse mange
forskellige praktiske opgaver? Så er du måske den vi søger til at afløse vores
receptionist i Fondenes Hus. Som receptionist bliver du det første ansigt, man
møder i Fondenes hus, og du får ansvaret for, at telefoner besvares og
praktikken omkring møder er i top.

Stillingen
Stillingen, som ønskes besat den 1. september 2019, er på ni faste ugentlige
timer. Desuden skal du kunne træde til med kort varsel ved sygdom og ferier.

Som receptionist skal du løse følgende opgaver:
•
•
•
•
•
•
•

besvare telefonopkald til Bikubenfonden
tage imod gæster til alle fondene i huset og registrere dem i
vores Pronestor-system
tage imod og fordele pakker for alle fonde i huset
fordele og afsende post for Bikubenfonden
sørge for opdækning og afrydning ved møder
stå for opfyldning af frugt, vand, kontorartikler o. lign.
hjælpe med mange andre former for praktiske opgaver i huset

Arbejdet foregår i Fondenes Hus, Otto Mønsteds Gade 5, 1571 København V
og ligger torsdage kl. 8.30-10.30 samt fredage kl. 8.00-15.00.
Vi søger en person der:
•
•
•
•

er udadvendt og smilende
har et godt overblik
har en veludviklet ordenssans
er fleksibel

Ansøgning
Der er ansøgningsfrist den 3. august 2019
Ansøgningen sendes pr. mail til ejendomsinspektør Michael Dahlmann
Pedersen: mdp@bikubenfonden.dk eller til receptionist Pia Meilvang:
pm@bikubenfonden.dk
Spørgsmål kan rettes til Michael Dahlmann Pedersen på telefon: 23 83 08 10
Der vil være samtaler i uge 32.
Du kan læse mere om Bikubenfonden her: www.bikubenfonden.dk og om
Fondenes Hus her: www.fondeneshus.dk

Bikubenfonden arbejder med at nyskabe muligheder for unge på kanten og
for aktuel scene- og billedkunst.
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