
Langmach Ribe er en veldrevet virksomhed med fokus på medarbejdernes trivsel og glæde samt høj faglighed med masser af 
mulighed for sparring og udvikling. Vi udfører bl.a. certificeret bandrådgivning for ingeniørvirksomheder arkitekter, 
entreprenører, og kommuner på alle typer af byggerier herunder etageboligbyggeri, landbrug, industri, fængsler, hoteller, 
kontorbyggeri og institutioner. Derudover arbejder vi med risikostyring og forebyggelse  og udfører besigtigelser  af 
virksomheder i både Danmark og Europa. Vi har fokus på uddannelse og læring og afholder kurser inden for AVS og 
operationel risikostyring via E-learning. 
Hvis du har lyst til at høre mere, er du velkommen til at ringe til Gitte Langmach Jacobsen på 23 31 84 82 

Ansøgningsfrist 6. december. Ansøgning kan sendes til Gitte Langmach på glj@langmachribe.dk. Du kan læse mere om
Langmach Ribe på www.forebygbrand.dk. Opstart 1. februar 2022.

Vi søger en administrativ medarbejder på ca. 20 timer pr. uge, der kan være med til at understøtte vores ambitiøse, højt
kompetente, glædesfyldte og udviklende team, og som har samtidig har lyst til at bidrage til at videreudvikle virksomheden.
Du skal kunne planlægge og organisere egne opgaver og samtidig være vedholdende og struktureret i din arbejdsform, så du
har mulighed for at følge op både overfor kollegaer, samarbejdspartner og kursusdeltager. Det er vigtigt du har et stort
overblik, da arbejdsopgaverne kan være længerevarende opgaver med mange involverede parter.

Arbejdsområder
 Opfølgning på e-learning, herunder oprette moduler, håndtering af brugere og læringsforløb samt udsendelse af 

rapportmoduler 
 Tovholder på vores kurser herunder kontakt til kursusdeltagere og opfølgning på afholdte kurser 
 Udfærdigelse og overblik over af vejledninger og skabeloner.
 Opfølgning og videreføring af interne projekter.
 Korrektur 
 Offentliggøre SOME indlæg 
 Diverse ad hoc opgaver

Vi forventer
 Du har evnen til at skabe struktur og overblik, både for dig selv og dine kollegaer.
 Du har gode kommunikationsevner både skriftligt og telefonisk. 
 Du ønsker at bidrage til vores uformelle arbejdsmiljø med godt humør  

Du har erfaring med 
 Word, Excel mv. 
 Korrekturlæsning
 Organisering og strukturering af forskellige typer arbejdsopgaver.
 Gerne kendskab til LMS opbygninger, men dette er ikke et krav, da der vil være introduktion. 
 Gerne viden og flair for LinkedIn, Facebook og andre SOME aktiviteter
 Kendskab til skriftlig og mundtlig engelsk

Vi tilbyder
 En arbejdsplads med fokus på det hele menneske
 Mulighed for uddannelse indenfor  interesseområder
 Tillidsfuldt arbejdsmiljø
 Arbejdssted i Ribe med mulighed for at tilpasse arbejdsdage og længde under hensyntagen  til familie- og fritidsliv. 
 Gode kollegaer
 Løn efter kvalifikationer
 Frokostordning 

Administrativ medarbejder med 
evnen til at gribe flyvende bolde 
og skabe struktur og overblik.
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