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Ønsker du en fleksjobber til din virksomhed  

- Din nye medarbejder står og venter på dig 

Står du og mangler en medarbejder eller to på nedsat tid, så kan det være en af 
nedenstående kandidater, er den nye kollega du har brug for.  
Hvis du har spørgsmål til fleksjobordningen, kan du kontakte Jobcenter Egedal på 72596000 
 

 
 
 

 

 Kontorassistent 

Pligtopfyldende kontorassistent søger nye udfordringer 
inden for administrativt arbejde. Kandidaten har blandt 
andet erfaring med GDPR, kundeservice, telefonbetjening. 

Timetal pr. uge: 3 x 3 timer  

Kandidat nr. 5 

 

 Chauffør 

Troværdig, handlekraftig, selvstændig og initiativrig 

chauffør søger deltidsstilling. Kandidaten har tidligere 

erfaring med vedligeholdelse samt selvstændig virksomhed. 

Kandidaten har kørekort til Motorcykel (A), almindelig bil 

(B), Storlastbil (C), Stor Bus (D) og Traktor og motorredskab 

(TM)  

Timetal pr. uge: 20 timer 

Kandidat nr. 2 

 Køkkenhjælper 

Pligtopfyldende, ansvarsbevidst og stabil 

køkkenmedhjælper med snart 15 års erfaring søger arbejde 

inden for køkken, lager, chauffør, klargøring. Kandidaten er 

hurtig til at sætte sig ind i nye arbejdsopgaver, og arbejder 

gerne både selvstændigt og i teams. 

Timetal pr. uge: 20 timer 

Kandidat nr. 1 

 Pædagogmedhjælper til børnehave/SFO eller 
medarbejder til grønne områder 

Kreativ, smilende og humoristisk kandidat som er glad for 

alsidigt arbejde søger nye udfordringer som 

pædagogmedhjælper eller inden for de grønne områder. 

Kandidaten har erfaring som specialarbejder i forskellige 

kommuner samt egen interesse for planter og have. 

Kandidaten har tidligere arbejdet i et børnehus så har 

derfor også erfaring med børn.  

Timetal pr. uge: 10 timer 

Kandidat nr. 3 

 Medarbejder til de grønne områder 

Mødestabil, pligtopfyldende og arbejdsom kandidat med 

erfaring inden for det grønne område søger job. Kandidaten 

har tidligere arbejdet med forskellige opgaver som 

græsslåning, samle hæk sammen, gå til hånde, samle grene 

sammen samt lettere oprydning. 

Timeantal pr. uge: 8 timer om ugen 

Kandidat nr. 6 

 Piccoline eller klinikmedarbejder 

Positiv, ansvarsbevidst, imødekommende og 

samarbejdsvillig kandidat søger job som piccoline eller 

klinikmedhjælper. Kandidaten har erfaring med lettere 

oprydning, klargøring til møder, vask og sterilisering af 

redskaber, varemodtagelse samt at give en god og smilende 

oplevelse til kunderne.  

Timeantal pr. uge: 5 timer om ugen 

Kandidat nr. 4 

 Kontorassistent 

Kandidat med mange års erfaring med kontorarbejde i 

tilknytning til mindre håndværkssteder søger nye 

udfordringer. Kandidaten er let omgængelig og altid 

interesseret i at lære nye ting. Kandidaten har tidligere 

erfaring med bl.a. indkøb til værksted og kontor, 

udarbejdelse af tilbud, dokumentation, kunde- og 

leverandørkontakt og fakturering. 

Timetal pr. uge: 15-20 timer 

Kandidat nr. 7 

 Kontorassistent til facility management 

Smilende og pligtopfyldende kontorassistent søger nye 

udfordringer inden for facility management. Kandidaten har 

stor erfaring med ejendomsstyrelse med arbejdsopgaver 

inden for blandt andet indkøb, varemodtagelse, SAP og 

daglig brugerkontakt. Kandidaten er en teamplayer som er 

rolig, servicemindet, detaljeorienteret og ansvarsbevidst. 

Timetal pr. uge: 16 timer 

Kandidat nr. 8 


