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Grønlands Repræsentation søger en administrativ medarbejder 
 
 
En stilling ved Grønlands Repræsentation i 
Københavner er ledig til besættelse 1. april 
2019 eller snarest derefter. 
 
Vi søger 
En erfaren administrativ medarbejder med 
arbejdsopgaver ved Repræsentationens 
administration, herunder kursusadministra-
tion samt reception og opgaver i forkontoret. 
Desuden vil der være opgaver indenfor 
bogholderi, lønadministration, betalinger m.v. 
Dertil forventes det at man bistår i praktisk 
administration omkring møder, kursus-
aktiviteter og andre arrangementer i huset. 
Endvidere vil den nye medarbejder få andre 
opgaver indenfor Repræsentations øvrige 
administrative ansvarsopgaver, som oftest 
foregår i tæt koordination med andre enheder 
både i Nuuk og København.  
 
Grønlands repræsentations opgaver 
Repræsentationen er en enhed under 
formandens departement. Den består af 
fællessekretariatet der yder praktisk service 
og bistår repræsentationschefen i kontakt og 
informationsopgaver samt et antal 
departementer/styrelsesområder, der ud-
fører opgaver for departementerne i Nuuk. 
Herudover varetages bl.a. kontakt til danske 
myndigheder, udenlandske ambassader, 
informationsopgaver samt faste månedlige 
kurser.  
 
Vi lægger vægt på 
Det er et krav at du har en administrativ 
uddannelse og at du behersker dansk, 
grønlandsk og engelsk. Det er endvidere et 
krav, at du har lyst til og evner at arbejde 
selvstændigt og har gode samarbejdsevner. 

Da vi er en lille arbejdsplads, er det vigtigt, at 
du er indstillet på at påtage dig andre opgaver 
i forbindelse med Repræsentationens drift og 
funktioner. Det er en forudsætning at du har 
erfaring med offentlig administration, særligt 
Grønlands Selvstyre. Endelig er det en 
forudsætning at du er imødekommende og 
serviceminded. 
 
Ansættelsesvilkår 
Løn og ansættelsesvilkår fastlægges i henhold 
til gældende overenskomst med HK.  
Før ansættelse skal fremvises en ren straffe-
attest.  
 
Yderligere oplysninger 
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås 
ved henvendelse til Administrativ Leder 
Kenneth Engell Nielsen +45 3283 3872 
 
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i 
København eller pr. Skype/Facetime. 
 
Ansøgning 
Stillingen søges ved at sende en mail til 
ken@ghsdk.dk hvor ansøgning, CV, 
eksamensbeviser, udtalelser og andre 
relevante bilag kan vedhæftes. 
 
Ansøgningsfrist: Den 20. februar.  


