
Nr. Asmindrup Friskole søger dygtig og erfaren skolesekretær 

Er du god til tal og kompetent i brugen af IT? Holder du af en omskiftelig hverdag og trives med 

mange bolde i luften på en gang? Arbejder du struktureret og har et godt overblik over opgaver, 

deadlines og økonomi? Så er det lige dig vi står og mangler på vores hyggelige friskole, som 

sekretær på 30 timer om ugen, med start pr. 1.8.2021. 

Nr. Asmindrup Friskole er en velfungerende landsbyskole, med 185 skønne elever, 24 engagerede 

medarbejdere og en masse initiativrige forældre, der står klar til at byde dig velkommen i skolens 

fællesskab. Vi er en lille skole, og som sekretær vil du derfor have mange forskelligartede opgaver, 

herunder primært: 

- Løn og personaleadministration. 

- Bogholderi, bogføring og kontakt til revisor. 

- Mail og telefonpasning. 

- Elevadministration. 

- Indkøb.  

- Vikardækning.  

                                                                   

Vi forventer at du: 

- Er kontoruddannet/uddannet bogholder og har erfaring med økonomi og regnskab. 

- Besidder et stort servicegen og er imødekommende overfor både elever, medarbejdere og 

forældre. 

- Trives med et alsidigt arbejde, med mange forskellige henvendelser i løbet af dagen. 

- Arbejder selvstændigt og omhyggeligt, med sans for detaljen, uden dog at miste det store 

overblik. 

- Har lyst til at deltage i de fælles opgaver og arrangementer, der er på en lille skole, hvor vi 

er afhængige af, at alle ”løfter i flok”. 

Erfaring fra en lignende stilling samt erfaring med UV-data og DSA-løn, er en fordel. 

Som sekretær vil du have et tæt samarbejde i administrationen med skolens ledelse og 

serviceleder, samt løbende servicere skolens pædagogiske personale. Hos os er der kort vej fra idé 

til handling og kort vej fra medarbejder til ledelse. Vi holder af at have det rart og sjovt med 

hinanden, både på jobbet og efter arbejdstid, - så hvis har du lyst til at indgå i et godt kollegialt 

fællesskab i et attraktivt job, og hvis du kan imødekomme ovenstående, håber vi, at du vil sende 

os din ansøgning. 

For yderligere information om stillingen, kontakt skolesekretær Karen Wollensen på 5932 8101. 

Ansøgningen sendes til friskole@nr-asmindrup-friskole.dk 

Ansøgningsfrist d. 28. maj 2021. 

Samtaler forventes at foregå i uge 23. 
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