
KONTORELEV I FAB FREDERIKSSUND     

 
 
 
 
 
 
 
 

2-årig uddannelse med speciale i administration 
 

Drømmer du om at arbejde på kontor, hvor du fra dag 1 er med til at gøre en forskel? Og ønsker du en 
uddannelse, hvor du bliver udfordret både fagligt og personligt? Så send os din ansøgning. 

 

Vi tilbyder: 

• En alsidig uddannelse med afvekslende og udfordrende arbejdsopgaver 

• Et positivt arbejdsmiljø med gode kolleger, som står klar til at hjælpe dig 

• En bred uddannelse, der åbner mange døre til erhvervslivet 

• En dagligdag, hvor du både arbejder selvstændigt og sammen med andre 

• En ambitiøs arbejdsplads, hvor vi engagerer os i din uddannelse 
 

Vi lægger vægt på, at du i løbet af din uddannelse i FAB Frederikssund får et godt kendskab til, hvad det vil 
sige at være ansat i et alment boligselskab. Du vil komme rundt i forskellige funktioner, herunder 
boligadministration og bogholderi, ligesom der i løbet at elevtiden vil være 8 ugers skoleophold. 
 

Vil du være kontorelev hos os, forventer vi, at du: 
 

• Er engageret, initiativrig og tager ansvar for din egen læring 

• Har gode danskkundskaber både mundtligt og skriftligt 

• Er servicemindet, har gode samarbejdsevner og har øje for muligheder 

• Er åben, imødekommende, stabil og har lyst til at lære 

• Har kendskab til office-pakken 

• Du tager ansvar for at få det bedste ud af din uddannelse 

• Du har lyst til et administrativt job og er indforstået med, at rutiner er en del af arbejdsdagen 
 

Som person er du nysgerrig, positiv, initiativrig og bidrager med dit engagement.  
 

Uddannelseskrav:  
Du skal have bestået grundforløb 1 og 2 på EUX Business eller have bestået HHX, HF, HTX, eller STX + 5 ugers 
EU's kompetencegivende forløb. Det er vigtigt, at dine niveauer er adgangsgivende til kontoruddannelsen 
med speciale i administration. Hvis du er i tvivl herom, kan du kontakte din studievejleder. 
 

Løn- og ansættelsesforhold: 
Opstart den 1. marts 2022. 
Arbejdstiden er 37 timer om ugen inkl. frokostpause. 
Løn i henhold til gældende overenskomst. 
Arbejdssted: Lundeparken 2, st. tv., 3600 Frederikssund 
 

Har du spørgsmål til elevforløbet, er du velkommen til at sende en mail til Annette Hjorth på 
ahr@fabfrederikssund.dk eller ringe på 42366990 mellem kl. 8.00 og kl. 14.00 mandag – torsdag samt 
mellem kl. 8.00 og 12.00 om fredagen. 
 

Send os din ansøgning, CV, eksamensbevis samt andre relevante bilag til os på ovenstående mail senest den 
6. februar 2022. 
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