
 

 
 
 

 

 
 

 

DOVISTA A/S er det aktive moderselskab for en stadigt voksende DOVISTA Gruppe, med VELFAC og Rationel Vinduer som de mest kendte virksomheder i 

Danmark. Gennem fælles synergi og unikke brands er det DOVISTA Gruppens mål at blive markedsledende i Europa inden for udvikling, salg og fremstilling af 
vinduer og døre. DOVISTA Gruppen består lige nu af 10 individuelle brands, hvor sund organisk vækst er drivkraften i den fortsatte udvikling.  

 

DOVISTA A/S ejes af VKR Holding, der beskæftiger ca. 16.000 medarbejdere i mere end 41 lande. 

 

 

Studentermedhjælper 
Kunne du tænke dig et fagligt relevant studiejob indenfor HR i en 

hastigt udviklende organisation, så er du måske vores nye 

studiemedhjælper i People & Culture i DOVISTA? 

 

 

STILLINGEN 

Vi søger en studiemedhjælper til vores kontor i Herning, der kan 

supportere vores HR Business Partnere med administrative 

opgaver. Du skal være med til at sikre et højt kvalitets niveau 

vedrørende vores medarbejderdata samt supportere ved HR 

årshjulsopgaver såsom fx trivselsundersøgelser, APV, 

gageregulering mm. 

 

 

PRIMÆRE ARBEJDSOPGAVER 

• On- og off boarding af medarbejdere i SAP og hos 

eksterne partnere 

• Administration af job-indbakke og ansøgninger 

• Administration af personprofiler 

• Booking af onboarding dage 

• Support ved trivselsundersøgelse 

• Support ved APV 

• Support ved gageregulering  

• Redigering af personalehåndbog 

• Løbende oprydning i HR og manager mapper i henhold 

til GDPR 

• Ad hoc opgaver 

 

 

DIN SUCCES I JOBBET 

Du opnår succes i jobbet, ved at sikre korrekt og effektiv 

registrering af medarbejderdata, så vi altid er opdateret på, at de 

rigtige medarbejdere er registreret hvor de skal. 

 

 

HAR DU DET, DER SKAL TIL? 

Vi forventer at du er i gang med en fagligt relevant uddannelse 

indenfor fx HR eller kommunikation og at du har minimum 1 år 

tilbage af din uddannelse. 

Desuden skal du være indstillet på, at dette er en back office rolle, 

hvor du primært kommer til at arbejde med lister, excel og 

systemer. Vi forventer at du; 

 

• Trives med faste procedurer  

• Har en god forståelse for systemer 

 

 

 

 

• Er vandt til at arbejde i excel 

• Har gode danske sprogkundskaber – både mundtligt 

og skriftligt 

• Forstår og taler engelsk 

• Har 1-2 års erfaring med tidligere studiejob – gerne 

indenfor administration 

 

Desuden er du systematisk og grundig. Samtidig skal du være 

hjælpsom og trives med at indholdet i den planlagte arbejdsdag 

kan ændres ved haste opgaver. 

 

 

BLIV EN DEL AF ”People & Culture” 

Du får her en god mulighed for, at opnå relevant erfaring og prøve 

at være en del af en HR afdeling og få en fornemmelse af hvad et 

job i HR branchen indeholder.  

People & Culture er en tværorganisatorisk afdeling, der med sin 

lokale tilstedeværelse og engagement er en vigtig del af 

organisationens drift og udvikling.  

Vores hverdag er drevet af humor og engagement, hvilket du vil 

blive en helt naturlig del af.  

Frihed under ansvar spiller en stor rolle i teamet, da vi ikke altid er 

på samme lokation. Du er derfor med til at sætte dagsordenen og 

skabe dine egne resultater i en tempofyldt hverdag. Trods en travl 

og ambitiøs hverdag er tonen afslappet og uformel og vi tager os 

tiden til at hjælpe hinanden og sikre en god service.  

 

 

ARBEJDSSTED 

DOVISTA A/S 

Dalgas Allé 7 

7400 Herning 

 

ER DU INTERESSERET 

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte 

Marie Petersen, HR Consultant på telefon +45 22 90 91 14. 

 

Send din ansøgning og cv mærket ”Studentworker People & 

Culture” til  job@dovista.com snarest muligt. 

 

Ansøgningerne behandles løbende, og vi indkalder til samtaler, så 

snart vi har det rette kandidatfelt. 

Ansættelsesstart snarest muligt. 

Læs mere om DOVISTA på www.dovista.dk 
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