Kontorelev søges
Tinghallen er i rivende udvikling og vi har forrygende travlt med at
tilbyde de bedste oplevelser til vores gæster.
Vi søger en frisk kontorelev, som har gå på mod og som kan tiltræde hurtigst muligt.
Faglig profil:
Du har med et godt resultat bestået, eller forventer at bestå:
EUX Business med kvalifikationer til kontoruddannelsen med speciale,
HHX eller STX.
Personlige kompetencer:
Du er ambitiøs med et højt drive, er samarbejdsvillig, åben og engageret. Du er villig til at
yde den indsats og vise den fleksibilitet der kræves i et travlt arbejdsmiljø. Du kan lide at
være en del af et team hvor du hurtigt bliver tildelt ansvar for selvstændige opgaver. Vi
forventer desuden at du er serviceminded, har smil på læben og har interesse og flair for
økonomi og IT.
Til gengæld tilbyder vi dig:
En alsidig uddannelse indenfor kontor med administration. En travl og spændende
hverdag i et dynamisk miljø med gode kollegaer. Som elev i Tinghallen får du
selvstændige opgaver samt arbejdsområder.
Er det dig vi søger, så send din ansøgning til Bodil Holm bodil@tinghallen.dk senest 27/1.
BDO Lounge gennemgik i sommeren 2017 en gennemgribende renovering, og fremstår i dag som et topmoderne
kursus- og konferencecenter. Fleksibilitet i faciliteterne gør det muligt at omdanne vores mødelokaler – i varierende
størrelser - til ét stort mødeforum med plads til 900 gæster.
Lige nu gennemgår bygningerne, som Tinghallen A/S har afviklet koncerter og stand-up i siden 1969, også en total
forvandling - det er således kun scenetårnet der står tilbage af de gamle bygninger.
Ved indgangen til 2020 flytter Tinghallen A/S ind i helt nye og tidssvarende bygninger og samtidig etableres der et hotel
ved siden af Tinghallen og BDO Lounge.
Området hvor Tinghallen er placeret, bliver ét af omdrejningspunkterne i Viborgs nye møde- og eventmekka. Der bliver
tale om en ny og større koncertsal, et nyt Spillested Paletten, nyt hotel samt en ny stor foyer, der binder disse tre
bygninger sammen og fører frem til en overdækket gangbro, så man i tørvejr kan gå ind i BDO Lounge.
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