
Lekolar LEIKA er det danske datterselskab i den nordiske koncern Lekolar. Lekolar beskæftiger ca. 370 medarbejdere på nordisk plan. Vi udvikler 

og indretter lærende miljøer til både skoler og institutioner. Produktplatformen omfatter blandt andet inventar, møbler, legepladser, legetøj og 

beskæftigelsesmaterialer. Lekolar har hovedkontor i Sverige. Den danske afdeling er beliggende i Glostrup. 

 

Administrativ medarbejder til Business Support-afdelingen 

Lekolar søger en struktureret medarbejder til vores Business Support-afdeling. Lekolar er en virksomhed i fremdrift. Vi 

sælger primært til offentlige kunder og har produkter inden for kategorierne møbler, legeplads, legetøj samt hobby- og 

beskæftigelsesmaterialer. Produkterne sælges i høj grad på baggrund af indkøbsaftaler, som vi har indgået med 

kommunerne. Du vil primært skulle assistere ifm. udbud og kontraktstyring, i tæt samarbejde med vores udbudschef. 

 
I stillingen som Administrativ medarbejder vil dine primære ansvarsområder og opgaver være:  

• Indsamling og strukturering af informationer til analyser, fx konkurrent- og prisanalyser 

• Assistance i forbindelse med oprettelse af produkter i vores salgssystemer 

• Assistere vores sælgere med at indsamle og strukturere salgsmuligheder (leads) 

• Diverse praktiske og administrative ad hoc-opgaver 

 
Det er ikke et krav, at du har erfaring med udbud eller leadgenerering, men det er en fordel. Det vigtigste er, at du har 

viljen til at lære! Vi vil udvikle dig i stillingen, og du vil opnå kompetencer inden for Business Intelligence, 

tilbudsafgivelse (udbud) og kontraktstyring. 

 

Stillingen kræver, at du har flair for tal og analyse af data. IT-systemer, herunder Excel, er en naturlig og uundværlig del 

af din hverdag. Kendskab til Microsoft Dynamics AX er en fordel, men ikke et krav.  

 

Det forventes, at du: 

• trives med rutineprægede arbejdsopgaver 

• er vant til at arbejde med stramme deadlines 

• arbejder systematisk og disciplineret 

• har en høj arbejdsmoral og er vedholdende i dit arbejde 

• er udadvendt og kan kommunikere ubesværet med både kolleger og kunder 

• går selvstændigt til værks, er omstillingsparat og fleksibel 

• du er fortrolig med at arbejde i et IT-basereret økonomisystem samt Excel 

 

I Lekolar vil du være en del af en salgsorienteret team med en åben og uformel omgangstone. 

Du tilbydes en fuldtidsstilling med fast løn efter kvalifikationer, pensionsordning, sundhedsforsikring og kantineordning. 

Arbejdsstedet er i Glostrup – tæt på stationen. 

 

Tiltrædelse: Når rette person viser sig 

Ansøgningsfrist: Snarest muligt 

 

Ansøgning samt CV bedes sendes til Marlene Højhus via mail: marlene.hojhus@lekolar.dk   

Har du spørgsmål til stillingen, som ikke fremgår af ovenstående beskrivelse, er du velkommen til at kontakte vores direktør 

Jesper Mortensen på telefon 40 15 40 08.                                                                      

mailto:marlene.hojhus@lekolar.dk

