
 

 

Vi søger: PA / Direktionsassistent  

Dit Job 
Hos FlexPOS søger vi en Direktionsassistent til at hjælpe vores direktør med generelt at optimere 
virksomheden, få beskrevet og effektiviseret arbejdsgange samt tage bolden på en masse projekter, der 
skal styres i mål, alt sammen i tæt samarbejde med vores direktør 
Der er tale om en nyoprettet stilling, hvor det primære formål er at assistere direktør med hans daglige 
opgaver, og på den måde sikre fortsat stabil vækst i virksomheden. 
 
Din Person 
Du er en dreven person, der ikke er bange for en udfordring, vi ser gerne at du er kommunikativ stærk, og 
kan arbejde struktureret med opgaver.  
Erfaring med retail-branchen og / eller salg er et plus, men ikke et krav. 
Du skal desuden have erfaring med projektledelse, i større eller mindre grad, og erfaring med dette i især 
fra en tech/it-virksomhed vil være en fordel, dog heller ikke et krav. 
 
Vi forestiller os at du har følgende profil 

 Er klar til at indgå i et ungt dynamisk team, og er en teamplayer. 
 Kan arbejde selvstændigt med opgaver og overholde deadlines. 
 Klar til at tage ansvar for din egen tid, og de opgaver og udfordringer der stilles dig. 

 

 
Vi tilbyder 

 Et udfordrende og afvekslende job med gode muligheder for at påvirke beslutningsprocessen. 
 Et stabilt job i en virksomhed med stabil vækst 
 Stor mulighed for at påvirke dit jobindhold og opgaver 
 Et åbent og uformelt miljø med gode kollegaer 
 Tæt samarbejde med et landsdækkende netværk af partnere og forhandlere som håndter 

slutkunder 
 

Jobbeskrivelse 
Vi forestiller os at dit job vil indeholde følgende type opgaver: 

 Kontrakts gennemlæsning 

 Renskrivning/opdatering af kontrakter  

 Assistere med indkøring af nye forhandlere 

 Kordinere / arrangere forhandler kursus 

 Sammensætte indhold til nyhedsbreve 

 Hjælpe med formidling/promovering af nye lanceringer 

 Sikre at salgs materiale bliver opdateret / lavet 

 Forhandler pleje 

 Tage dialog med samarbejdspartnere 

 Marketing koordinering, med forhandler / partnere i forbindelse med marketing/ messe aktivitet  

 Kordinere med dem der vedligeholder web 

 Generel administrations opgaver, dog ikke bogføring og andre lignende opgaver. 

 Udfærdige præsentationer 
 



 

 
Hvem / hvad er FlexPOS (Virksomheden) 
FlexPOS er en software virksomhed med 100% fokus på retail-branchen. FlexPOS har udviklet et POS (Point 
of Sale) kasseapparat-software, som leveres gennem et forhandlernetværk, som også står for support og 
service over for slutkunden. FlexPOS fungerer som et rent Cloud-produkt og alt kommunikation foregår 
gennem skyen. FlexPOS fungerer således som en rent Software-as-a-Service (SaaS) udviklingsvirksomhed, 
hvor fokusset ligger på videreudvikling af vores software. FlexPOS har i dag mere end 11 år på bagen, De 
Sidste 5 år har vi oplevet konstant vækst, og er nu en virksomhed i rivende udvikling. 
FlexPOS har 5 fuldtidsansatte, som alle arbejder med udvikling og drift af softwaren.  
 

Tiltrædelse: Hurtigst muligt, vi indkalder løbende relevante kandidater til samtaler. 
Type: Fast stilling 

Hvor: FlexPOS har lokaler i Åbyhøj (Aarhus) 

 

Ansøgning sendes på mail til  

jacob@flexpos.com 

 

Er du typen der gerne vil aflevere ansøgning personligt er du velkommen til at komme forbi 

FlexPOS ApS 

Ved Lunden 9 1 sal 

8230 Åbyhøj 

 

Kontaktinfo  

Jacob Ipsen - Direktør 

+45 70274455 

 

Læs mere om virksomheden på www.flexpos.com 

mailto:jacob@flexpos.com
http://www.flexpos.com/

