
Frontliner / blæksprutte:
Du er teamplayer og vil arbejde tæt sammen med vores projektleder Nikolaj 
Sørensen. Her er stor fleksibilitet til at skabe din egen hverdag med tryk på 
kedlerne.
Dine arbejdsopgaver vil bl.a. være:

• Praktik omkring mandskab, herunder booking af flybilletter, hoteller m.v.
• Nyhedsbreve til kunder og personale
• Telefonpasning, postfordeling, forsendelse af pakker
• Tage referater og memoer
• Diverse ad hoc-opgaver

Du er menneskekender, har gode kommunikative evner, er løsningsorienteret 
og tænker i kundeservice. Du behersker dansk og engelsk i skrift og tale, og du 
har kørekort.

Bogholder:
Du vil indgå i team med vores bogholderi i Litauen og vores regnskabschef i 
Grenaa.
Dine arbejdsopgaver vil bl.a. være:

• Bogføring, finans, debitor, kreditor
• Afstemning af kreditorkontoudtog
• Rykning af debitorer
• Diverse ad hoc-opgaver

Du har kendskab til projektstyring og C5, og du behersker dansk og engelsk i 
skrift og tale.

Vi tilbyder to spændende stillinger i en lokal internationalt orienteret 
virksomhed, som er kendetegnet ved en omskiftelig hverdag med en uformel 
og direkte tone.

Kan du se dig selv i en af de to stillinger, så ser vi frem til at modtage din 
ansøgning til kio@davai.dk. Vi afholder samtaler løbende.
Hvis du har spørgsmål vedr. stillingerne, kan du kontakte Kim på tlf. 2140 7955 
eller på mail: kio@davai.dk.

VI SØGER MEDARBEJDERE
TIL TO FASTE STILLINGER  

MED DAGLIG GANG PÅ VORES HOVEDKONTOR I GRENAA

Davai ApS er en international virksomhed med hovedkontor i Grenaa og afdelinger 
i Hvide Sande, Esbjerg og Rødby samt i Litauen. Vi yder professional support 
og service inden for brorenovering, vindturbine service, containerløsninger, 
overfladebehandlinger, adgangsudstyr samt stål og maler inspektører. Vi leverer udstyr 
samt kvalificerede og certificerede medarbejdere til alle slags krævende jobs on– og 
offshore. Størstedelen af vores omkring 80 medarbejdere er udstationeret på de 
forskellige projekter i danmark og i udlandet. På vores hovedkontor i Grenaa arbejder vi 
i dag fem medarbejdere.


