Praktisk info
til ansøgere til kontorelev
VIRKSOMHEDEN
Service 2000 A/S er med over 100 års historie Danmarks ældste servicevirksomhed. Vi løser opgaver indenfor:
- udlejning af entrepanørmateriel (generator, aircon, varmesystemer)
- fest-udlejning (telt, møbler, service)
- rengøring
- personale til arrangementer (catering, tjenere)
Fællesnævneren er at vi går efter at levere de bedste løsninger, ikke
nødvendigvis de billigste.
Det betyder at der trækkes på vores services både i Danmark og udlandet.
Størstedelen af vores leverancer er i Danmark, men vi leverer jævnligt
til udlandet og har både stillet telt op nord for Polarcirklen og syd
for Ækvator.
Vi handler både med virksomheder og private, men størstedelen af vores
salg er til virksomheder og offentlige myndigheder.

KONTORMILJØET
På kontoret er vi 4 ansatte, heraf 1 kontorelev. Vi sidder i to
sammenhængende lokaler, så det er muligt at følge med i hvad de andre
arbejder med - og stille spørgsmål når der er behov for det.
Det kan ske at en har fri, en er ude til et møde og en er syg - så der
kun er en tilbage på kontoret. Derfor er det vores målsætning at alle
skal kunne tage telefonen og give en god betjening.
Det betyder at selv om nogen arbejder mest med salg og andre mest med
bogføring, så skal alle kunne lidt af det hele.
Vi taler ofte med samarbejdspartnere og kunder i udlandet. Da en del af
vores crew også er fra Polen er det nødvendigt at kunne formulere sig på
både dansk og engelsk, og kendskab til andre sprog er en fordel.
Kontoret er røgfrit.
Arbejdstiden er 37 timer om ugen.

- 1 af 2 -

SERVICE 2000 A/S
1907 –

100 år – 2007

Lerbakkevej 7-9 . 2980 Kokkedal . Telefon +45 7020 2000 . Telefax +45 7020 3129
CVR.nr. 82588914 . Reg.nr. 163530 . web: www.service2000.dk . e-mail: service@service2000.dk
Forstædernes Bank . acc: 5470-2085775 . SWIFT: FBBKDKKK . IBAN: DK3454700002085775

KOLLEGER
En stor del af vores udlejning ligger i sommer-halvåret. Derfor er der
stor forskel på hvor mange ansatte vi er hen over året.
Minimumsbesætningen er 8 fuldtidsansatte, heraf 4 på kontoret. I de
travle perioder er vi typisk omkring 20-25 ansatte og ved særlige
arrangementer har vi op mod 80-100 kolleger.
En del af vores udvidede stab kommer fra Polen.
Her er arbejdssproget Engelsk.

GEOGRAFISK
Kontoret ligger i Karlebo, ved Kokkedal i Nordsjælland. Her har vi god
plads til materiellet og masser af flot natur udenfor vinduerne.
Bus nr 377 kører næsten til døren, og derfra til Hillerød og Kokkedal.
Dog kun 1 gang i timen hver vej.
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