Receptionist sökes till spännande tekniskt bolag i Lund

FlatFrog är ett företag som är med och driver tekniken framåt inom stora interaktiva bildskärmar. På FlatFrog
arbetar vi med hela kedjan – från innovation, utveckling och prototyper till implementering, underhåll och
kundsupport. Våra kreativa och engagerade medarbetare jobbar inom både hårdvara och mjukvara för att
göra det möjligt att skapa en unik känsla när man skriver och använder stora interaktiva bildskärmar. Hos oss
har man kul när man jobbar och vi uppskattar nyfikenhet, kunskap och problemlösning!
Just nu söker vi en prestigelös, serviceminded receptionist till vårt huvudkontor i Lund. Vi söker dig som vill
vara spindeln i nätet och samtidigt bidra till en trevlig arbetsmiljö!
Tjänsten är ett föräldravikariat från start i mitten på april fram till början av februari 2021. Som receptionist
hos oss kommer du att ha en central roll i företaget och vara vårt ansikte utåt. Du kommer att få mycket
varierande uppgifter som bl a:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hantera receptionen
Visst ekonomiskt ansvar ─ inköp, budget, planering, reseräkningar, kontokort
Administration av leverantörer och avtal, hantering av mobilabonnemang, parkering, passerkort,
mm.
Hantering av visumansökningar, rese- och hotellbokningar
Viss assistans till VD i rollen
Arrangera aktiviteter, after work, personalfester, externa konferenser och övriga firanden
Sekreterare i företagets skyddskommitté
Ansvar för larmanläggning (tekniskt) samt utryckning vid larm. Visst jouransvar.
Se till att kök och konferensrum är presentabla

Vi vill att du:
•
•
•
•
•
•

Talar och skriver svenska och engelska obehindrat
Har erfarenhet och kunskap av Officeprogrammen
Har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter
Är serviceinriktad, lösningsorienterad och självgående
Är prestigelös
Har erfarenhet eller intresse av arbetsmiljöfrågor

Ansök idag!

I din ansökan vill vi ha ditt CV och ett personligt brev. Vi är nyfikna på att veta mer om dig, vem du är, vad du
vill och varför du är intresserad av att jobba på FlatFrog, så ta tillfället i akt och beskriv dig själv i ditt
personliga brev och sök till oss redan idag! Urval sker löpande. Skicka ansökan till jobs@flatfrog.com
Har du några frågor är du välkommen att höra av dig till Kristina Garmer, HR Manager på FlatFrog
via jobs@flatfrog.com

