
	
Office manager med et køligt overblik  
 
Har du en positiv energi og kan du arbejde selvstændigt med dine opgaver samtidig med at du klarer de 
mange praktiske opgaver, som også hører med til jobbet som office manager, så har du her muligheden i 
en spændende stilling med gode udviklingsmuligheder tæt på ledelsen og hele organisationen i en 
ejendomsudviklingvirksomhed centralt i København. 
  
Vi tilbyder: 
Som office manager får du en ’blæksprutte’ rolle og kommer du til at arbejde med mange forskellige 
opgaver direkte for ledelsen og for mange forskellige kollegaer på tværs af organisationen. 
Dine primære opgver vil være: 

• Håndtering af mails, feriekalender og rejseaktivitet mv.   
• Håndtering og sparring af HR-opgaver som pension, ferieregistrering, køresedler m.m. 
• Koordinering af diverse daglige ad-hoc opgaver 
• Ansvarlig for vores to office assistanter 
• Ansvarlig for opdatering af personale håndbog og IT politik 
• Ansvarlig for GDPR opfølgning - løbende 
• Ansvarlig for håndtering af IT udstyr, IT leverandør, mobiltelefoni, internet, printer m.m. 
• Indkøb og styring af kontorartikler samt andet internt materiale 
• Ansvar for udvikling og drift af frokostordning, rengøring mv. i samarbejde med office 

assistanterne 

Du skal trives med en varierende og uforudsigelig hverdag i højt tempo, hvor du får adgang til 
”maskinrummet” i virksomheden og løser, store som små, opgaver på tværs af organisation.  
  
For at få succes i jobbet: 
Vi forventer, at du har flere års erfaring fra et lignende job og at du med et stærkt engagement kan sikre 
et højt kvalitetsniveau inden for alle de arbejdsområder, som stillingen indeholder. Derudover er du i 
besiddelse af:    

• HR forståelse og indsigt 
• Stærke IT kompetencer  
• Gode kommunikationsevner og god gennemslagskraft  
• Åbenhed men forstår at håndtere fortrolig 
• Evne til at planlægge egen indsats og har et godt overblik over alle opgaver 
• Forståelse for IT og er samtidig selv en kompetent IT-bruger (primært Microsoft Office, Dropbox) 
• Et stort servicegen og er samtidig initiativrig og indstillet på at skabe løbende forbedringer 
• Fornemmelse for kvalitet og fokus på nødvendige detaljer 
• Selvmotivation og kan trives i en mindre organisation 

Du skal være målrettet og ambitiøs omkring dit arbejde. Det falder dig naturligt at skabe god kontakt til 
andre, og du har en god situationsfornemmelse, der gør dig i stand til at begå dig på forskellige niveauer.  
  
Vi tilbyder  
Du vil få reference til virksomhedens adm. dir., og der er tale om et job med faste arbejdstider, men der 
vil med mellemrum opstå situationer, hvor det er nødvendigt at være til rådighed uden for normal 
arbejdstid. Spørgsmål til stillingen kan rettes til vores adm. dir., Maria Brunander Vøgg, på mb@copi.dk. 
Stillingen ønskes besat hurtigst muligt. 
 
COPI Group udvikler og investerer i attraktive boligejendomme og udviklingsprojekter i 
Københavnsområdet. Vores kernekompetence i det enkelte investeringsprojekt er værdioptimering i 
hele projektets cyklus fra indkøb til aflevering af nøglefærdigt projekt. Vi investerer og projektudvikler 
altid i tæt samarbejde med vores samarbejdspartnere og investorer. Med egen byggestyring og vores 
eget design fokuserer vi på at levere nøglefærdige projekter til aftalt tid, pris og kvalitet.  


