
 

 
 

Administrativ medarbejder til bogholderifunktionen og sekretæropgaver søges til Højer Design 
Efterskole 

Højer Design Efterskole søger en imødekommende, engageret og dygtig administrativ 
medarbejder/skolesekretær med flair for økonomi og regnskab.  
Der er tale om en fuldtidsstilling, der ønskes besat pr. 1. maj 2020 eller snarest muligt.   
 
Højer Design Efterskole er en moderne Design Efterskole, hvor livet med unge mennesker præger 
hverdagen. Vi lægger vægt på et professionelt og anerkendende miljø, hvor alle er med til at bære og 
tegne skolens profil.   

Skolen er velfungerende med 120 elever. Se mere på www.hoejerdesignefterskole.dk 

Centrale arbejdsopgaver 

• budgetter og budgetopfølgning 
• kendskab til økonomi og regnskab 
• håndtering af løn 
• klargøring til årsrevision 
• opfølgning på lovstof, indberetninger til ministeriet 
• personale og elevadministration 
• bogføring, ind- og udbetaling 
• telefonbetjening, korrespondance og post 

Faglige kompetencer 

• erfaring fra en lignende stilling er en fordel 
• økonomisk uddannelse 
• regnskabserfaring 
• stærk administrator 
• gode samarbejdsevner 
• kan prioritere i opgaver 

Personlige kompetencer 

• du er serviceminded 
• du er imødekommende  
• du kan arbejde selvstændigt 
• er glad for variation i opgaverne 
• kan håndtere at blive forstyrret og alligevel holde overblikket 
• du er en udpræget afslutter, der får tingene gjort 



Du bliver en del af en dygtig, alsidig og engageret medarbejderstab. I det daglige vil du arbejde tæt 
sammen med skolens forstander og afdelingsleder. Vi forventer nødvendigvis ikke, at du fra dag et 
mestre alle områder, men vi regner bestemt med, at du er klar på at lære nyt.  

Der vil i begrænset omfang være aften- og weekendarbejde i forbindelse med eksempelvis åbent hus-
arrangementer og bestyrelsesmøder. 

Kan du se dig selv i ovenstående, så vil vi gerne modtage din ansøgning og relevante bilag på vores 
mail: kontor@designhojer.dk 
 

Løn efter aftale og kvalifikationer – med udgangspunkt i Efterskoleforeningens lønstatistik på området. 

Ansøgningsfrist: 27. marts 2020  
Vi forventer at holde samtaler søndag den 29. marts 2020 

 

Ved eventuelle spørgsmål kan Forstander Kirsten B. Hansen kontaktes på telefon 22867546. 

Højer Design Efterskole, Søndergade 21, 6280 Højer. 

  

 


