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Velkommen til entreprenør 
virksomheden Depenbrock 
Scandinavia –velkommen til 
Depenbrock – hvis navn står for 1.300 
medarbejdere, der trækker i samme 
retning hver dag. 
 
Depenbrock Scandinavia er din 
totalentreprenør indenfor Havn & 
Marine, Shore-To-Ship samt Bro- og 
Stålkonstruktioner 
Vi arbejder tæt sammen med 

Depenbrock Ingenieurwasserbau i 

Hamburg, som har specialiseret sig i 

havnebyggeri igennem mere end 150 

år.  

Depenbrock Scandinavia tilbyder 
projektstyring inden for vandbygning i 
Østersøregionen og Skandinavien. Vi 
trækker på et erfarent internationalt 
team og udvikler kundetilpassede 
løsninger, der gør os interessante for 
en bred målgruppe af 
havneoperatører, kommuner, statslige 
institutioner og private interessenter.  
 
Vi er en traditionel familievirksomhed 
der er præget af fleksible og korte 
beslutningsprocesser.  
Gennem kontrolleret og kontinuerlig 
vækst tilbyder vi langsigtede sikre job. 
 
Altid et skridt foran 

 

Dine opgaver omfatter bl.a. 

− Generelle administrative opgaver for virksomheden 

− Praktisk støtte til projektlederne 

− Systematisering af teknisk domumentation 

− Indkøb til kontor og fakturahåndtering 

− Organisere og facilitere møder mm 

− Supportere ledelsen med løbende opgaver 

− Håndtere dokumenter til tilbud og prækvalificeringer 

− Kontakt til vore kontorer i Hamborg og Stemwede i Tyskland 

− Andre opgaver, hvor du bringer kompetencerne med dig 
 
 

Dine faglige og personlige egenskaber  

− Du er uddannet teknisk assistent eller kontoruddannet 

− Du har erfaring fra bygge- og anlægsbranchen 

− Du er superbruger af hele MS Office pakken 

− Du har godt kendskab til Adope Acrobat Pro eller lignende program  

− Du kender til rutinerne inden for svejsning og stålkonstruktioner 

− Du behersker dansk, engelsk og gerne tysk på højt niveau 

− Du er serviceminded, selvstændig og struktureret 

− Du er åben og med et godt humør – en administrativ blæksprutte 
 
 

Vi tilbyder 

− Et job i en international virksomhed, hvor udfordringer og gode 
relationer er kendetegnet 

− Arbejdskolleger og et TEAM der vil hinanden og altid er parate til at 
give en hjælpende hånd 

− Fleksible arbejdstider 

− Ansættelse i Randers med mulighed for rejseaktivitet 

− Moderne kontor tæt på offentlig transport og motorvej 

− Fri brug af fitnessrum døgnet rundt 

− Kantineordning med lækker morgen- og frokostbuffet 

− Gode ansættelsesforhold 

Projektsekretær - Teknisk Assistent - [Randers] 

Har du lyst til at blive en del af et dynamisk entreprenør team med 
mange daglige udfordringer og en travl hverdag i et teknisk drevet 
miljø, så er det måske dig, vi leder efter. 

 

Ansøgning:  

Du er velkommen til at 
kontakte Kim Bringsjord, 
Adm. Direktør på mobil 
+45 6066 7330 
Ansøgning sendes på E-Mail: 
job@depenbrock.dk 

 


