
Lekolar |sis er det danske datterselskab i den nordiske koncern Lekolar. Lekolar beskæftiger ca. 300 medarbejder på nordisk plan. Lekolar udvikler og indretter lærende miljøer til både 

skole og institutioner. Produktplatformen omfatter blandt andet møbler, legepladser, legetøj og hobbymaterialer. Lekolars danske salgskontor ligger i Glostrup, tæt ved offentlig 

transport.   

Vi har en tydelig CSR-politik med etisk regelsæt for vores leverandører. Vi er ISO9001-og ISO14001-kvalitets- og miljøcertificerede. Vi arbejder aktivt med at implementere FN’s 

Verdensmål i hele vores forretning. Vi har fokus på cirkulær økonomi, miljømærkning af produkter og bæredygtighed til fremtidens læringsmiljøer i nordiske daginstitutioner og skoler.  

 

Har du sabbatår og er jobsøgende? 

Serviceminded økonomiassistent med drive og engagement søges til tidsbegrænset fuldtidsstilling med opstart 
hurtigst muligt. 

Lekolar SIS, der er beliggende i Glostrup, søger på grund af travlhed assistance til vores økonomiafdeling. Vores 
primære kundegruppe er offentlige og private daginstitutioner og skoler. Vi sælger til kundegrupperne via webshop 
samt interne og eksterne salgskonsulenter.  

Dine arbejdsopgaver vil primært være kundeservice, herunder: 

• Opfølgning på debitorer inkl. rykkerforløb 

• Bogføring 

• Håndtering af personaleudlæg samt MasterCard 

• Kundetelefoner 

• Intern fakturering  

• Opfølgning på kundegarantier 

• Oprettelse af varenumre og andre stamdata   

• Almen administration (indkøb af IT-udstyr) 

• Diverse ad hoc-opgaver inden for HR  
 
Vores forventninger til dig:  

• Du er serviceminded og omhyggelig 

• Du har flair for tal 

• Du overholder dine aftaler og er arbejdsom 

• Du har lyst til at lære og er selv opsøgende  

• Du taler og skriver flydende dansk  
 

Din profil: 
Som person er du struktureret og detaljeorienteret med høj datadisciplin. Du trives med et mix af ad hoc-opgaver og 
mere rutineprægede opgaver. Du kommer fra en lignende stilling og har en relevant kontoruddannelse.   

Vi tilbyder et spændende og udfordrende job i et salgsorienteret team med en uformel og åben omgangstone. Du får en 
fuldtidsstilling med fast løn efter kvalifikationer samt kantineordning. 

Ansøgningsfrist: Ingen fast dato. Stillingsopslag bliver taget ned, så snart den rette person til stillingen er fundet. 
Send ansøgning og CV til vores HR-ansvarlige, Marlene Højhus, via e-mail: marlene.hojhus@lekolar.dk  
 
Har du spørgsmål til stillingen, som ikke fremgår af ovenstående beskrivelse, er du velkommen til at kontakte 
økonomichef, Anne Mette Brandt, på telefon 28918200. 


