
 

Gabriel-koncernen har gennem en årrække præsteret markant, global vækst - 
en udvikling, der ønskes fortsat inden for rammerne af koncernens formulerede 
strategi, mission og vision.

En stærk vækstagenda og udviklingsplan indebærer såvel større investeringer 
(herunder mulige opkøb), som alternative måder at afdække nye forretnings-
potentialer og -modeller på. Til at understøtte dette område, søger vi en alsidig 
direktionsassistent med god juridisk baggrund. Direktionsassistenten skal, som 
direktionens højre hånd, være med til at sikre såvel strategisk fremdrift som 
juridisk forankring i den forsatte udvikling af koncernen.

OM JOBBET
Direktionsassistenten skal i tæt samarbejde med Gabriels finansielle Business 
Controllers være med til at sikre, at bestyrelse og direktion har solide 
analysegrundlag at træffe beslutninger ud fra, ligesom udarbejdelse og analyser 
af investerings- og ressourceindsatser, som vil sikre, at vi iværksætter de rigtige 
initiativer og gennemfører de rigtige projekter på de rigtige tidspunkter, er en 
vigtig del af jobbet.

Primære opgaver:
• Udarbejde strategiske, forretningsmæssige analyser.
• Juridisk arbejde i forhold til både drift og selskabsetableringer, akkvisitioner, 

patenter, og lignende.
• Sparring om strategi – praktisk styring af strategiprocesser og -projekter.
• Bestyrelsesmateriale; kommunikation, rapporter, opfølgning på møder, 

koordinering af indsatser mv.
• Udarbejde ledelsesrapportering.
• Udarbejde rapporter, præsentationer, beslutningsoplæg.
• Praktisk udføre opgaver, der er med til at sikre større fremdrift i projekter/ 

identificerede potentialer.

OM DIG
Du motiveres af at være tæt på beslutningerne i en international koncern, hvor du 
er med til at sætte dagsordenen for koncernens fremtidige udvikling. Du agerer 
hjemmevant både kommercielt - eksempelvis i forbindelse med virksomhedsopkøb/ 
akkvisitioner – og i driftsorganisationen. Din forretningsmæssige indsigt 
kombineret med dine stærke analytiske evner og din proaktive, igangsættende 
og gennemførende arbejdsstil, giver dig hurtigt fodfæste i jobbet.

UDDANNELSE/FAGLIG BAGGRUND
• Cand.Merc.Jur. eller lignende
• Du har minimum 2-3 års erfaring eksempelvis fra lignende stilling i en 

lignende virksomhed eller et større konsulenthus, fra en special afdeling hos 
advokatkontor eller revisionsselskab; eks. M&A, Corporate Market el. lignende.

• Du er en stærk kommunikator, der både mundtligt og skriftligt formulerer dig 
tydeligt og præcist på dansk og engelsk.

• Du er en rutineret bruger af MS Officepakken og gerne med kendskab til   BI-systemer.

OM RAMMERNE
• En international virksomhed, der skaber gode resultater.
• En attraktiv arbejdsplads med stærkt fokus på forretningsudvikling.
• Et fagligt krævende job, hvor du vil få ansvar og opleve en stor faglig og 

personlig udvikling.
• Forventeligt op til 30 rejsedage om året.
• Ud over fast gage; pensionsordning, sundhedssikring, frugt- og kantineordning, 

tilskud til sportsaktiviteter m.m.

FÅ MERE AT VIDE
Ønsker du at vide mere om stillingen er du 
velkommen til at kontakte:

CEO Anders Hedegaard Petersen 
ahp@gabriel.dk.

ANSØGNING
Tiltrædelse ønskes snarest, så send din 
ansøgning og CV hurtigst muligt til: 

HRMaster Jeanette Horty Stenrøjl
jes@gabriel.dk 

Vedlæg relevante eksamenspapirer. 
Indkomne ansøgninger vurderes løbende. 

OM VIRKSOMHEDEN
Gabriel-koncernen, med hovedkontor i Aalborg, 
er en moderne børsnoteret virksomhed, der 
beskæftiger mere end 500 medarbejdere i 
forskellige lande. Virksomheden bygger på 
over 165 års traditioner hvor innovation og 
værdiskabende samarbejde er fundamentale 
værdier. Koncernen er blandt verdens førende 
leverandører af møbeltekstiler og relaterede 
tekstile løsninger og services til verdens største 
møbelproducenter. 

Læs mere på www.gabriel.dk.
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