
 

 
 
 

Har du lyst til at være personlig assistent og højrehånd til CEO i en 
International vækstvirksomhed, der står overfor at etablere nyt 
kontor i New York? 

 
Ønsker du at være med på en sjældent set vækstrejse, hvor du skal være Personal Assi-
stant til CEO i en international virksomhed, der øger sin omsætning med mere end 10% 
om måneden, og som har en ambition om at være verdensførende inden for sit område? 
Virksomheden, med hovedsæde i København, har kontorer i flere europæiske storbyer og 
vil i 2021 indtage det amerikanske marked som næste led i sin vækststrategi. 

 
Med reference til CEO vil du indgå i et fantastisk kollegialt sammenhold og en atmosfære baseret på en 
agil, uformel og entreprenant kultur. Du vil med din støtte og ageren som tæt højrehånd til CEO få en af-
gørende betydning i, at virksomheden opnår sine strategiske målsætninger og sin transformation.    
 
Du bliver ansvarlig for at sikre en proaktiv styring af CEO’s daglige aktiviteter, herunder kalenderstyring, 
planlægning af rejseaktiviteter og forberedelse af mødeagendaer. Derudover vil du deltage i ledelses- og 
bestyrelsesmøder, hvor du bliver ansvarlig for at sikre opfølgning samt at bidrage til en effektiv, strategisk 
eksekvering.  
 
Endvidere bliver du i mange tilfælde ”point of contact” for CEO samt ansvarlig for at sikre en åben og pro-
aktiv dialog og samarbejde med kunder, ledelsesmedlemmer og andre relevante key stakeholders. 
 
Endeligt bliver du ansvarlig for at udarbejde præsentationer, agendaer m.v. for den øverste ledelse, lige-
som du i nogle tilfælde vil deltage i strategiske møder på vegne af CEO. 
 
Den ideelle kandidat 
Du har en relevant uddannelsesmæssig baggrund samt minimum 3-5 års erfaring fra en større organisati-
on eller fra et konsulenthus. 
 
Du har erfaring med administrative opgaver fra en rolle som EA/PA eller Project Manager, hvor du er vant 
til at påtage dig rollen som det tandhjul, der får organisationens executive ledelsesteam til at fungere op-
timalt. 
 
Derudover har du erfaring med at organisere og forberede præsentationer, møder og skriftligt materiale 
samt erfaring med at samarbejde med stakeholders på alle niveauer i en organisation – såvel internt som 
eksternt. Du har erfaring med at supportere et executive ledelsesteam proaktivt, og du er vant til at ar-
bejde i et dynamisk arbejdsmiljø, hvor der ofte er korte deadlines og kan forekomme skiftende agendaer. 
 
Som person har du analytiske færdigheder og et proaktivt mindset, og du er detaljeorienteret. Du har en 
god portion humor kombineret med et positiv livssyn og en vindermentalitet, der smitter af på dine omgi-
velser. 
 
Derudover har du en høj arbejdsmoral og udstråler autoritet. Du har gode kommunikative evner og er i 
stand til at præsentere kompleks information på en letforståelig og struktureret måde. Endelig er du fly-
dende på dansk og engelsk i både skrift og tale. 



 

 
 
 
 
Arbejdslokation er København, men vil i et omfang også være New York City i forbindelse med virksomhe-
dens indtog på det amerikanske marked i 2021. 
 
Send din ansøgning og dit C.V. mærket 30567 på e-mail hrm@laigaard-partners.com til Laigaard & Part-
ners ApS, Store Kongensgade 40H, 1264 København K. Vi behandler din henvendelse fortroligt og videre-
giver kun dine oplysninger efter aftale med dig. Har du nogen spørgsmål til stillingen, er du velkommen til 
at henvende dig til Simon Schantz Nørr på SSN@laigaard-partners.com. 
 
 

 
 

 
  


