
   
 

Løn- og personalekonsulent – deltid 25-30 timer 

Økonomi 

 
Broste Copenhagen A/S, Hvidovre 

Til nyoprettet stilling søger vi en dygtig HR medarbejder 25-30 timer til vor økonomiafdeling. 

Har du en solid erfaring i at håndtere løn- og personaleadministration? Er du god til at få styr på 

paragrafferne, og føler du et stort ansvar for at sikre, at alt foregår efter bogen? Så skal du søge 

denne stilling. 

Vi søger en medarbejder med erfaring i at varetage administrative opgaver primært vedr. personale, 

og som gerne har en juridisk og økonomisk baggrund. Derudover forventes medarbejderen at være 

med til at sikre trivsel på arbejdspladsen. 

Du vil varetage personaleadministrationen selvstændigt i tæt samarbejde med og med reference til 

økonomichefen. Du vil indgå i et team på i alt syv medarbejdere, hvor de øvrige varetager 

regnskabs- og logistikfunktioner. 

Der er høj grad af samarbejde på tværs af hele virksomheden, og jobbet er meget varieret. 

 

Personaleadministration: 

 Administration af ansættelser og fratrædelser (annoncering, vejledning om løn- og 

ansættelsesforhold), evt. deltage i ansættelsessamtaler, ansættelsesdokumenter mv. 

 Rådgivning og opfølgning omkring ferie, orlov, sygdom, dagpengeindberetninger 

 Ansvar for/medvirke til at love og regler, der regulerer ansættelsesforholdet, bliver 

overholdt i administrationssystemerne og implementeret i organisationen 

 Vedligeholdelse og videreudvikling af de administrative systemer 

 Tovholder på sociale arrangementer ved medarbejdernes mærkedage 

 Ajourføring af personalehåndbog 

 Deltagelse i trivselsfremmende tiltag. 

 

Lønadministration: 

 Oprettelse og vedligeholdelse af personaledata. Vi anvender Dataløn og Therefore 

 Lønbehandling, herunder kontakt til pensionsselskaber, forsikringsselskaber, kommuner 

 Vejledning vedr. løn- og ansættelsesvilkår, herunder sygdom og orlov til ledere og 

medarbejdere 

 Lønafstemninger og feriepengehensættelser mv. 

 

Øvrig administration: 

 Administration af pensionsordning og sundhedsforsikring 

 Juridisk vejledning til virksomhedens afdelinger 

 Budgetansvar for personaleadministrationen 

 Medvirke til HR-relaterede opgaver 

 Ressourceperson for selskabets sikkerhedsudvalg 

 Deltage i tværgående opgaver (revision af personalepolitik, tilrettelæggelse af 

forretningsgange, afholdelse trivsels-/kulturmålinger og tilhørende opfølgning mv. 

 Medvirke proaktivt til at holde vores løn- og HR-systemer tidssvarende og velfungerende 

 Vedligeholdelse af GDPR – datahåndtering 



   
 

 

Vi lægger vægt på, at du har stor erfaring med: 

 løn- og personaleadministration 

 er rutineret office-bruger med god flair for IT 

 har erfaringer med jura indenfor løn- og personaleadministration. 
 

Som person er du: 

 omhyggelig, ansvarsbevidst og loyal 

 fleksibel, samarbejdende og serviceminded 

 god til at have flere bolde i luften ad gangen og prioritere arbejdet 

 god til at bevare overblikket i stressede situationer 

 god til at kommunikere både mundtligt og skriftligt 

 konstruktiv i din dialog og medvirken i evt. personalesager 

 

Vi tilbyder dig 

 En kvalitetsbevidst arbejdsplads med stor erfaring og mange forskellige roller og 

kompetencer 

 Faglige og sociale fællesskaber, der gennem videndeling og samarbejde hjælper hinanden 

med at blive endnu bedre 

 Gode og fagligt stolte kollegaer 

 Rart og behageligt arbejdsklima 

 Job på en arbejdsplads, hvor alle medarbejdere er værdifulde 

 Løn efter kvalifikationer 

. 

Tiltrædelse: 
1. januar 2021.  

Ansøgning: 
Er du interesseret, modtager vi gerne din ansøgning hurtigst muligt på e-mail johnj@brostecph.com 

eller med post til Broste Copenhagen A/S, Sydholmen 9-17, 2650 Hvidovre, Att.: John Jacobsen. 

 

Virksomheden: 
Fra vores base på Avedøre Holme arbejder vi passioneret med husets to brands Broste Copenhagen og 

Kristina Dam Studio. Vi designer to halvårlige kollektioner på begge brands, som sælges i hele verden.  
 

Broste Copenhagen har siden 1955 skabt produkter, som komplimenterer den personlige stil og indretning. 

Vores designs er tro mod vores nordiske arv og sortimentet består af alt fra møbler, accessoires, stel og 

lamper. Det er med social og bæredygtig ansvarlighed, vi skaber produkter med en lang levetid. 
 

Kristina Dam Studio har siden sin start i 2012 haft en funktionalistisk, monokrom og minimalistisk 

designtilgang, hvor hvert enkelt produkt har et tydeligt skulpturelt udtryk og ingen detalje er overladt til 

tilfældighederne. Materialerne er nøje udvalgte og skabt af kompetente håndværkere. Distinkt og smukt - 

enkelhed med et moderne strejf. Vi kalder tonen i vores designs for 'Sculptural Minimalism'. 
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