
Spørgsmål og ansøgning
Har du spørgsmål til stillingerne, så kontakt elevansvarlig, 
Anette Bertelsen, tlf. 96 70 22 00.

Send din ansøgning på vores hjemmeside www.thymors.dk 
via Jobagenten, mærket ”Kontorelev” senest den 1. juni 2022.

Som allround kontorelev hos os, får du et bredt kendskab til 
Thy-Mors Energi. Du vil indgå i en turnusordning i hhv. 
økonomiafd., innovation & kommunikation og kundeservice. 
Du får en grundig allround oplæring, som vil gøre dig i 
stand til at varetage flere opgaver selvstændigt.

Vores mål med din uddannelse er at give dig et indblik i en 
bred pallette af opgaver. Samtidig vil du blive ansvarlig for 
nogle faste opgaver, som du vil få indflydelse på gennem din 
læretid. 

Du får spændende udfordringer og ansvar med god støtte 
og opbakning fra dine kolleger.

Dine opgaver bliver f.eks.:

•  Administrativ sagsbehandling, persondata etc.

•  Økonomiopgaver

•  Projektarbejde

•  Behandle telefoniske, personlige og skriftlige
kundehenvendelser om bl.a elforbrug, spørgsmål til
fakturering og afregning etc.

•   Aktiv deltagelse og engagement i afdelingernes 
øvrige opgaver

Personlige kvalifikationer:
Vi forventer, at du har bestået, eller 
består en EUX/HHX, eller har 
suppleret en STX/HF/HTX med en 
EUD-S med fagretning kontor inden 
opstarten hos os. 

Vi sætter pris på, at du er smilende, 
imødekommende og serviceminded. 
Du skal have gåpåmod, være klar på 
at udfordre det vi gjorde i går, og 
dermed også løsningsorienteret.

Du ser det som en 
motivationsfaktor, at arbejde med 
meningsfyldte opgaver og er 
nysgerrig på at lære nyt.

Dit arbejdssted vil være i Thisted.

Vi tilbyder
Vi tilbyder et uddannelsesforløb, 
hvor vi sætter en ære i at skabe de 
bedst mulige rammer for din faglige 
og personlige udvikling. Du bliver en 
del af en organisation, som hver dag 
arbejder for, at udvikle det 
lokalsamfund vi er en del af.

Du får mulighed for at indgå i 
forskellige faggrupper under din 
uddannelse hos os, og du vil opleve, 
at du hurtigt bliver en del af holdet, 
uanset hvilken afdeling du er en del 
af.

SØGES TIL LOKALT ANDELSSELSKAB 
Thy-Mors Energi søger nye kolleger fra september 2022 og februar 2023




