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Udviklingen hos Air Alsie A/S går stærkt.  Brænder du for at arbejde i en virksomhed, hvor alle løfter i flok, og 
vil du være med til at gøre en forskel og føre Air Alsie ånden videre? Er du fleksibel, har flair for tal og teknisk 
forståelse samt er lidt interesseret i fly, så kan det være dig, vi søger som vores nye Administrative medarbejder 
til Teknisk Afdeling. 

Du kommer til at arbejde med blandt andet:
• Fakturering 
• Opdatering af Workorder system
• Overblik over garantibetingelser for hver kunde
• Overblik over servicekontrakter
• Support til Base Maintenance Manager  
• Diverse ad hoc opgaver

Vi tilbyder:
• Et spændende job i en dynamisk, internationalt og fremtidsorienteret organisation med et travlt miljø.
• En fuldtidsstilling med pension, sundhedsforsikring samt mulighed for at indgå i en frokostordning. 
• Spændende opgaver, faglig udvikling og god balance mellem arbejde og privatliv.
• Et dynamisk arbejdsmiljø, hvor vi fokuserer på hinandens styrker og skaber resultater på tværs af teams og 

individuelle samarbejder.
• En uformel omgangstone og et godt sammenhold.
• Et spændende job med udfordringer, såvel som muligheder for at yde indflydelse på eget job.
• Løn efter erfaring og kvalifikationer.

Hvem er du?
• Du har afsluttet HHX eller en anden relevant uddannelse. 
• Du har f.eks. erfaring som teknisk assistent eller lign.
• Du har en solid baggrund inden for kontordrift, meget gerne med erfaring fra en driftsorganisation. 
• Du har flair for tal og interesse for teknik samt har teknisk forståelse.
• Det er vigtigt for os, at du kan disponere din egen tid og selv kan strukturere dine opgaver, gerne med  

optimering af processer for øje, holde overblikket i en travl hverdag samt er fleksibel i forhold til  
arbejdsopgaver.

• Du er hurtigopfattende, løsningsorienteret og forandringsparat.
• Du kan arbejde selvstændig og er ikke bange for at tage ansvar.
• Du arbejder detaljeorienteret, struktureret og effektivt.
• Du er udadvendt, serviceminded, loyal, ærlig, pligtopfyldende og mødestabil.
• Du skal have et godt kendskab til Microsoft Office pakken.
• Du taler og skriver flydende engelsk.

Lyder det som noget for dig?
Har du spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakt Base Maintenance Manager  
Torsten Lorentzen på telefon +45 74429888. Fremsend en motiveret ansøgning vedlagt CV, karakterudskrift  
og eventuelle anbefalinger til Air Alsie på hr@alsie.com senest den 22. marts 2021.  

Vi ser gerne stillingen besat hurtigst muligt. Indkomne ansøgninger vil blive behandlet løbende, og vi afslutter 
rekrutteringen, når vi har fundet den rette profil. 

Besøg vores hjemmeside www.alsie.com for at læse meget mere om vores flyselskab.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning og til forhåbentligt at kunne byde dig velkommen om bord.

Administrativ medarbejder med 
teknisk forståelse samt flair for tal 

til Teknisk Afdeling.  


