
 

 

UU Vestsjælland søger ny sekretær. 

 

 

Vi søger en ny og dygtig deltidssekretær til vores sekretariat i Slagelse. Stillingen er på 25 

timer pr. uge. 

 

UU Vestsjælland varetager uddannelses- og erhvervsvejledningen for børn og unge i 3 

kommuner: Ringsted, Slagelse og Sorø. Vi vejleder børn og unge om deres valg af uddannelse 

og erhverv.  

 

Vi er et hold på 30 medarbejdere, heraf 26 uddannelsesvejledere. Vi tilbyder gode og 

omsorgsfulde kolleger og et godt arbejdsmiljø med en uformel og direkte kommunikation. Vi 

arbejder professionelt og udviklingsorienteret, så vi kan være på forkant og omstillingsparate i 

forhold til de løbende ændringer på UU’s område.  

 

Du: 

- er uddannet indenfor kontorfaget – gerne Kommunom 

- har kendskab til kommunal administration og kommunale IT-systemer 

- har regnskabserfaring og flair for tal 

- har flair for it – stort og indgående kendskab til Officepakken 

- er mødestabil og ansvarsbevidst  

- kan arbejde i et miljø, hvor afbrydelserne er mange og der er liv på kontoret 

- er serviceminded 

- er i stand til at prioritere dine arbejdsopgaver 

- har en positiv tilgang til forandringer og udvikling  

 

Dine arbejdsopgaver vil blandt andet være indenfor følgende områder: personale-

administration, ansættelser, budget og regnskab, betaling og fakturering, erhvervspraktik, 

fremstilling af PR-materiale, sekretariatsfunktioner for vejledere, bestilling af varer, 

mødehåndtering (reservering af mødelokaler kaffebrygning, afrydning), chefsekretær 

(kalenderstyring, mødeplanlægning etc), telefonpasning og meget mere – alt sammen i 

samarbejde med en kollega. 

 

Ansættelse sker i Slagelse Kommune, der har det administrative ansvar for UU Vestsjælland. 

Tiltrædelse 1. januar 2015. Løn og ansættelsesvilkår efter overenskomst med HK og 

principperne for Ny Løn. Der indhentes straffeattest ved alle nyansættelser. 

 

UU Vestsjælland ønsker at fremme ligestillingen mellem mænd og kvinder uanset etnisk 

baggrund. 

 

Ansøgning med relevante bilag sendes til UU Vestsjælland på e-mail til uu@uuvestsjaelland.dk, 

så den er os i hænde senest onsdag d. 12. november kl. 12.00. Ansættelsessamtaler finder 

sted onsdag d. 19. og torsdag d. 20. november. 

 

Nærmere oplysninger hos UU-leder Jacob Mortensen, 30 10 69 84 og du kan læse om UU 

Vestsjælland på www.uuvestsjaelland.dk.  

 
 

http://www.uuvestsjaelland.dk/

