
Om jobbet 
Gabriel-koncernen består af selvstændige enheder i Europa, Asien og Nord-
amerika, og i direktionen sidder 3 direktører, der med hver deres ansvarsområder 
og projekter har et højt tempo i dagligdagen. Det er derfor vigtigt, du forstår at 
agere professionelt i både direktionens og organisationens  meget omskiftelige 
hverdag med mange korte tidsfrister. Stillingen refererer til den administrerende 
direktør og har udgangspunkt fra Gabriels hovedkontor i Aalborg.

Hovedansvarsområde og -opgaver  
• Proaktiv og udadvendt support til Gabriels administrerende direktør samt 

øvrig direktion
• Forberedelse af direktions- og bestyrelsesmøder, herunder udarbejdelse af 

dagsorden, mødemateriale og referater samt opfølgning på møderne.
• Kalenderstyring samt rejseplanlægning og mødeforberedelser for admini-

strerende direktør.
• Håndtering af korrespondance, korrekturlæsning og oversættelser.
• Intern kommunikation.
• Praktisk koordinering af diverse arrangementer; herunder større danske og 

udenlandske besøg, receptioner, salgsmøder m.v.
• Ad hoc opgaver.

Om dig 
Du ser det som din fornemste opgave, at direktionen fremstår professionel, 
koordineret og effektiv, og du er en stærk formidler med et positivt drive. I 
en børsnoteret virksomhed med en stor, global kontaktflade er fortrolighed 
og diskretion for dig en selvfølge. Du arbejder selvstændigt, vedholdende og 
struktureret og dit helhedssyn kombineret med en sikker sans for detaljer er 
med til at skabe en effektiv opgave-gennemførelse. Du har en god menneske- og 
organisationsindsigt, og er ofte et skridt foran, således du identificerer behov for 
din indsats før det opstår. Dine omgivelsers respekt får du desuden for din høje 
faglighed og for dine udprægede samarbejds-og koordineringsevner.

Uddannelse og erfaring
Du har en relevant sproglig uddannelse, og desuden
• Har du erfaring fra lignende stilling gerne fra en international virksomhed.
• Kommunikerer du problemfrit og flydende på dansk og engelsk – både skrift-

ligt og mundtligt.
• Er det en fordel, men ikke et krav, hvis du har gode tyskkundskaber.
• Er du fortrolig med relevante IT-værktøjer, herunder bl.a. MS Office.
• Er det en fordel, hvis du har erfaring fra en børsnoteret virksomhed.

Om rammerne
• En international virksomhed, der skaber gode resultater.
• Et udadvendt job med mange spændende opgaver.
• En attraktiv arbejdsplads med stærkt fokus på forretningsudvikling.
• Ud over fast gage; pensionsordning, sundhedssikring, frugt- og kantine ordning, 

tilskud til sportsaktiviteter m.m.

 

Få mere at vide
Ønsker du at vide mere om stillingen er 
du velkommen til at kontakte: 
Business Manager, HRMaster, 
Jeanette Horty Stenrøjl 
på tlf. 4213 4513.

Ansøgning
Tiltrædelse ønskes ASAP, så send din 
ansøgning og CV hurtigst muligt og senest 
den 10.2.2017 til:
HRMaster 
Jeanette Horty Stenrøjl 
på jes@gabriel.dk 

Vedlæg kopi af relevante eksamens- og 
kursusbeviser. Indkomne ansøgninger 
vurderes løbende. 

Om Gabriel
Innovation og værdiskabende samarbejde 
er fundamentale værdier i Gabriel, 
der er Europas førende leverandør af 
møbeltekstiler. Koncernen, der beskæftiger 
ca. 350 medarbejdere i flere forskellige 
lande, har hovedkontor i Aalborg. Vi 
udvikler og sælger møbeltekstiler og 
-komponenter, polstrede overflader samt 
relaterede tekstile løsninger og services til 
møbelproducenter verden over. Gabriel er 
en moderne børsnoteret virksomhed, der 
bygger på over 160 års traditioner.

Læs mere på www.gabriel.dk.

Gabriel søger en 
AMBITIØS 

OG PROAKTIV 
DIREKTIONS–
SEKRETÆR

 


