
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PA - Personlig assistent 
Kunne du tænke dig at arbejde tæt sammen med afdelingschefen i en afdeling som er en af hjørnestenene i 

Meldgaard-gruppen? Er du stærk i intern kommunikation og kunne du tænke dig at arbejde med udvikling, 

projektopgaver og fremdrift af denne afdeling? 
 

Meldgaard har i mere end 50 år sorteret og håndteret affald, jord og genbrugsprodukter. 
Jord- og Restproduktafdelingen er Danmarks førende indenfor slaggehåndtering og afsætter disse til bygge- 
og anlægsopgaver som erstatning for naturlige materialer som sand og grus https://slagger.meldgaard.com/ 

kontakt/ 

 

Jobbet 
Med reference til afdelingschefen skal du sikre at hverdagen fungerer optimalt i tæt samarbejde med 
kollegaer og interne samarbejdspartnere. Du skal håndtere administrative opgaver, drive egne projekter og 
du vil i samarbejde med afdelingschefen blive ansvarlig for: 
 

 Ledelse og udvikling af organisationen og optimering af arbejdsgange 

 Sætte strategien på skinner og følge op på handlingsplaner 

 Kommunikere internt og eksternt 

 Produktionsstyring i samarbejde med driftsafdelingen 

 
Om dig 
Den person vi søger, har en længerevarende uddannelse indenfor kommunikation, styring og/ 
eller ledelse. Gerne suppleret med IT eller økonomi. 

 

Det er vigtigt at du: 

 Har lyst til at arbejde med styring og ledelse 

 Er selvstændig med en proaktiv tilgang til opgaverne 

 Er god til at formulere dig skriftligt på dansk 

 Har en god forretningsforståelse og analytisk sans 

 Kan arbejde struktureret og bevare overblikket 

 Kan tænke i helheder og processer 

 

Hos Meldgaard kan vi tilbyde en spændende og udfordrende stilling med gode løn- og ansættelsesforhold i 
en velkonsolideret familievirksomhed med over 50 års erfaring. Vores omgangstone er åben og uformel, og 
der er frihed under ansvar med korte kommandoveje. 

 

Har du uddybende spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingschef Frank Sandgaard på 
tlf. 20 33 72 31 eller sende os din ansøgning via Søg stillingen senest den 31. august 2022. Tiltrædelse 
snarest muligt og der holdes løbende samtaler. 

 
Meldgaard • Askelund 10 • 6200 Aabenraa • Tlf. 74 33 72 00 • www.meldgaard.com 
Meldgaard i dag: I alt 700 medarbejdere. Virksomheden består af 18 selvstændige afdelinger, hvor fokusområderne 

er Handel, Miljø og Transport. Hovedsæde: Askelund 10, 6200 Aabenraa. Her har ca. 150 personer deres daglige gang. 
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