
 
 

Jobopslag til stillingen projektkoordinator i in-tv.dk med stort kørekort til Excel 

Kan du styre den store tabel i et regneark med mange åbne faner? 
Har du bred forståelse for økonomi og kan balancere et regnskab? 

Kan du holde styr på alle vores fakturaer, så ingen betaler for meget eller for lidt? 

Kan du bevare overblikket, for vi har altid gang i mange projekter? 
Kan du sige ”velkommen til in-tv, du taler med (og så dit navn)”, når telefonen ringer? 

Har du tålmodighed og menneskeligt overskud, når gamle fru Hansen har knas med TV2 Charlie for fjerde 
gang samme dag? 

Er du aldrig for fin til at tømme opvaskemaskinen eller tørre kagekrummer væk fra mødebordet? 
Kan du acceptere, at dine opgaveområder måske ændrer sig løbende? 

Kan du leve med Michaels klichéer, Emils flabetheder, Mikaels rolige gemyt, Lines hjælpsomhed og Sørens 
snakken? 

Kan du brygge kompromiskaffe, så der ikke opstår mokkastyrkestridigheder på kontoret? 

Så kan det være, at du er vores nye kollega. 
 

Vi er in-tv.dk – en ny leverandør på tv- og internetmarkedet i Aarhus. Vi vokser. Og vokser. Og du skal 
derfor have lyst til vokseværk. 

In-tv.dk er et underselskab til Antenneforeningen Aarhus. Vi er ikke en kommerciel spiller på markedet. Vi er 

til for medlemmerne, vores mission er at skabe de bedste vilkår for dem på alle fronter – pris, kvalitet og 
ikke mindst den helt personlige service. 

 

Dine arbejdsdage bliver sjældent éns. Vi er et lille hold og løfter i flok. Alle idéer er velkomne; vi er fortsat i 
en udviklingsfase. I første omgang bliver dit fokus dog primært på økonomi og strategisk udvikling. 

 

Men du skal være klar til at aktivere pauseskærmen på din pc i det sekund, telefonen ringer, eller 
dørklokken klinger. Det vigtigste i jobbet er, at vi tager os godt af vores medlemmer. 

 

Så hvis et medlem har brug for 11 minutters instruktion i at finde powerknappen på sin fjernbetjening, tager 
vi os tid til det. Uden at stresse. Hos in-tv.dk er vi ikke manualstyrede. Vi lytter til medlemmets behov og 

lægger først røret på eller siger farvel ved disken, når vi er sikre på, at det hele virker. Eller at Mikael (vores 

tekniske troldmand) aftaler en tid til at lægge vejen forbi. For at fikse problemet. 
 

Du skal ikke have alt for meget humor. I grunden slet ingen af slagsen. For det kommer du ikke langt med 

her. I bund og grund er vi alle nogle knastørre kiks. 
 

Til gengæld skal du være glad for frihed. Altså frihed under ansvar. Selvfølgelig skal vi holde både butik og 

telefon åbne på de annoncerede tidspunkter. Men i udgangspunktet er vi altid fleksible og finder for det 
meste en løsning, hvis du har brug for at gå til tandlæge, hente børn tidligt eller en sjælden gang imellem 

tage en hjemmearbejdsdag, hvis der er alt for mange faner åbne i Excel, og du har brug for fuldstændig 
arbejdsro. Det kaldes vist frihed under ansvar. Vi løfter i flok. 

 

Kunne du tænke dig at blive en del af holdet? Så skal du gøre følgende. Skriv en ansøgning, men lad det 

skinne kraftigt igennem, at du faktisk har brugt tid på at sætte dig ind i vores verden. Hvis vi kan lave en 

”søg-og-erstat” i din ansøgning, og der lige så godt kunne have stået YouSee eller Stofa, kommer du 
desværre ikke til en samtale. 

 

Ellers er det bare med at hoppe i tasterne og få banket en ansøgning af sted. 
Den skal sendes til vtv@aarhus.dk att. ”Sonay Sevindik”. 

 

Vi glæder os meget til at læse den! 
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