Taastrup, 22. juni 2022

Stillingsbeskrivelse erfaren PA/administrativ leder med flair for
koordinering
Bladena er i vækst og søger en dygtig kollega, der kan være den samlende person i
dagligdagen. Medarbejderen skal effektivt varetage den interne drift af virksomheden og
samtidig supportere ledelsen, den salgsmæssige og den tekniske side af virksomheden.
Hovedopgaverne omfatter:





Varetage driften af kontoret og være den centrale ’go-to-person’
Varetage løbende administrative opgaver for at aflaste kollegerne mest muligt
Projektkoordinering og -support på vores offentligt støttede projekter
Organisere møder, messer, seminarer, rejser, mv.




Fakturering
Bogføring, betalinger, månedsafslutning, økonomirapportering, lønadministration
mm. i samarbejde med vores eksterne økonomikonsulent
Ansvar for HR
PA for ledelse og bestyrelse




Sproglig stærk i dansk og engelsk i skrift og tale er en forudsætning. Engelsk er det daglige
sprog på kontoret. Rutineret i MS Officepakken og IT generelt. Serviceminded,
omstillingsparat, proaktiv og en positiv tilgang til tingene.
Bladena er en virksomhed med 20 medarbejdere og er i gang med en større vækstrejse.
Tingene er ofte omskiftelige og dagsorden dynamisk, men sjældent kaotisk, idet
planlægning og balance mellem privatliv og arbejdsliv prioriteres meget højt. Den nye
kollega vil have reference til CEO/ejer Find Mølholt Jensen og vil samtidig indgå i tæt
samarbejde med kolleger fra alle dele af virksomheden.
Erfaring fra tilsvarende job nødvendigt. Stillingen forventes at være fuld tid.
For yderligere oplysninger kontakt Find Mølholt Jensen, fmj@bladena.com.
Ansøgning mailes til info@bladena.com senest den 1. august 2022. Vi gennemgår
ansøgningerne, når vi er tilbage på kontoret i august. Vi ser frem til at modtage din
ansøgning og CV.
Leading experts in structural blade failures
In Bladena we are passionate about wind turbine blades. Our business is based on advanced
blade structural knowledge achieved through field experience and science.
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We use our expertise to help our customers optimize their blade asset strategies by providing
advisory services and solutions to lower the OPEX, risk of blade failure, and loss of AEP
during the lifetime of their blades.
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