
 

 

 

Direktions PA 
 

AC Birk A/S søger en kommunikativt stærk og struktureret Direktions PA pr 1. august 2021. 

Vil du arbejde tæt på ledelsen i en organisation, der har tværfagligt samarbejde med hhv. 16 kommuner i Energnist 

regi og 6 kommuner i AFLD regi? Trives du i en udfordrende hverdag, hvor du leverer ledelsesbetjening af høj kvalitet 

med fokus på bl.a. kommunikation og strategisk koordinering mellem lederne og ejerkommunerne i en kommunal 

organisation, der har politisk bevågenhed? Så er det dig, vi har brug for. 

Du får som primær opgave at fungere som PA for virksomhedens direktør og politiske bestyrelser. Din hverdag vil 

være præget af planlægning, koordinering og opfølgning på møder, udarbejdelse af dagsordner, kalenderstyring, 

inkl. møde- og rejseplanlægning, journalstyring samt korrekturlæsning og kommunikation med både interne og 

eksterne samarbejdspartnere og kommuner.  

Dine kompetencer:  

 Du har erfaring inden for forvaltning, enten i statsligt, regionalt eller kommunalt regi. 

 Du er superbruger i MS Office-pakken 

 Du er fortrolig med journaliseringssystemer, meget gerne indenfor ESDH. 

Vi forventer: 

 At du er dygtig til at kommunikere i skrift og tale 

 At du kan arbejde selvstændigt og struktureret 

 At du er serviceminded 

 At du har en positiv indstilling og kan være omstillingsparat i en hektisk hverdag.  

 At du er god til at prioritere dine opgaver 
 
Vi tilbyder: 

 En spændende og alsidig arbejdsdag i en virksomhed med engagerede kolleger og samarbejdspartnere. 

 Et fast arbejdssted i Birk i et moderne kontormiljø 

 Selvstændige opgaver 

 Frihed under ansvar og gode muligheder for udvikling 
 
Derudover tilbyder vi: 

 Flextidsordning 

 Falck Healthcare  

 Sundhedsforsikring 

 Motionsrum til fri afbenyttelse 

 Aktiv personaleforening 

 Ordnede ansættelsesforhold efter offentlige overenskomster 

 19 engagerede kolleger, fordelt i Økonomi, Sekretariat, HR, IT og Udvikling. – vores miljø er uformelt og med 

højt til loftet. 

 
Ansøgningsfrist: Ansøgning bedes sendt elektronisk til AC Birk A/S på hrh@acbirk.dk mærket ”Direktions PA” i 
emnelinjen, og skal være os i hænde d.31. maj 2021. 
 
Kontaktpersoner: Yderligere oplysninger kan indhentes fra HR medarbejder Johanne Skovgaard Christiansen på 
hrh@acbirk.dk eller på telefon: 20 81 35 95. 
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