
 

 

 
 
NRE Copenhagen A/S søger sekretær 
 
 
 Til vores afdeling i København søger vi en sekretær til at varetage en bred 
vifte af administrative og praktiske opgaver. 
 
Om jobbet 
I jobbet som sekretær vil du få en synlig og vigtig rolle på vores kontor i 
Nordhavn. Her skal du stå for den daglige drift af kontoret og være admi-
nistrativ backup og kontaktperson for vores bygge- og projektledere ude 
på byggepladserne. Arbejdsopgaverne spænder bredt fra almindelige se-
kretæropgaver til praktiske opgaver i forbindelse med kontorets daglige 
drift. 
 
Arbejdsopgaver 
• Sikre den daglige drift af kontoret i Nordhavn 
• Backup for bygge- og projektledere 
• Korrekturlæsning og håndtering af kontrakter, garantier og øvrige do-

kumenter 
• Samle drifts- og vedligeholdelsesmateriale samt kvalitetssikringsmate-

riale og bolighåndbøger 
• Samarbejde med hovedkontoret i Ikast vedr. udlevering af udstyr til 

medarbejdere, f.eks. nøgler, brobizz, it-udstyr mv. 
• Håndtering af post, kontorartikler, printer, oprydning i kopirum osv. 
• Forplejning og afrydning ifm. møder 

 
Arbejdstiden er på 20 timer om ugen. 
 
Din profil 
Vi lægger vægt på, at du er fleksibel og yderst serviceminded. Du vil få en 
central rolle, men vil også opleve perioder, hvor du er alene på kontoret. 
Derfor er det vigtigt, at du er motiveret og har en positiv indstilling. Du skal 
være struktureret, have overblik og kunne holde styr på de løse ender.  
Der er tale om et selvstændigt job, hvor erfaring fra en lignende stilling vil 
være en stor fordel. 
 
Ansøgning 
Skriftlig ansøgning og CV fremsendes pr. e-mail til NRE Copenhagen A/S 
på mail@nre.dk. Ansøgningsfristen er den 30. juni 2020. Alle ansøgninger 
behandles fortroligt. 
 
Såfremt du har spørgsmål, kan du kontakte teknisk direktør Antonio N. 
Giorgio: ang@nre.dk, tlf. +45 25 73 04 08. 

Om NRE 
NRE bygger på mere end 25 års 
erfaring fra bygge- og ejendoms-
branchen i Skandinavien, og har 
kontorer i Ikast, København, 
Stockholm og Oslo. 
 
NRE udvikler og opfører projekter 
indenfor erhverv, retail og boliger. 
Via vores kompetencer indenfor 
entreprise og ejendomsudvikling 
tilfører NRE værdi til ejendomsin-
vesteringer, og vi skaber robuste, 
rentable og attraktive løsninger for 
alle parter, der er involverede i pro-
jekterne.  
  
Hos NRE bliver du del af en dyna-
misk og hårdtarbejdende organisa-
tion, hvor dagligdagen er præget af 
samarbejde og stærkt engage-
ment. 
 
Du kan læse mere om NRE på: 
www.nre.dk. 
 
Arbejdstid  
20 timer 
 
Ansøgning 
mail@nre.dk 
 
Adresse 
NRE Copenhagen A/S 
Trelleborggade 2 
2150 Nordhavn 
mail@nre.dk 
Tlf. 87 12 49 50 
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