
Elev til 
Salgsafdelingen i Vojens

”Skal du være vores fremtidige ”super” salgskoordinator?
og er du klar til et rigtigt spændende job i en international 
virksomhed? Så se her 

Stillingsbetegnelse
Hos CERTEX vil du opleve en alsidig hverdag blandt kom-
petente kolleger. Ikke to dage er ens, og du vil skulle løse 
mange forskellige opgaver.

Du vil indgå i et stærkt salgsteam på 10 personer, der er 
fordelt på 4 lokationer rundt om i Danmark. Vi servicerer 
kunder fra 2 salgsdivisioner, Industri og Olie/Gas.

Vi løfter i flok, er hjælpsomme og meget uformelle. Du vil 
blive tilknyttet en mentor og dine nye kollegaer er klar til at 
lære dig alt om salg og kundeservice.

Dine arbejdsopgaver
- Medansvar og videreudvikling af webshop, onboarding af 
nye kunder samt oprettelse af kunder, håndtering af ordrer 
samt forespørgsler via webshoppen
- Intern salgskoordinering
- Salgsbackup for eksterne salgskonsulenter
- Salg af standardvarer, skaffevarer og specialproducerede 
varer
- Telefonbetjening, kunderådgivning, udarbejdelse af 
løsningsforslag/tilbud, almindelig ordrebehandling samt 
opfølgning
- Derudover vil der forekomme diverse ad hoc-opgaver.

Vi forventer at du
- Har en HHX, STX, HTX, HF, EUX, GF2 til Handel for at kunne 
blive optaget på uddannelsen
- Har gode IT-evner. Erfaring med Office 365 er en fordel
- Er god til at kommunikere med mange forskellige menne-
sker både mundtligt og skriftligt
- Er god til tal og har sans for godt købmandskab.
- Er ansvarlig og pligtopfyldende
- Kan arbejde selvstændigt, men også indgå i et team

- Er proaktiv og må gerne tage initiativ
- Holder af kvalitet i dit arbejde, er struktureret og god til 
at holde mange bolde i luften
- behersker dansk og er god til engelsk i skrift og tale

Du får
- Et 2 årigt uddannelsesforløb med fokus på salg af løfte-
grej
- Et job med mange spændende udfordringer, hvor du ikke 
skal lave kaffe.
- Hurtigt et selvstændigt og ansvarsfuldt job, hvor vi natur-
ligvis hjælper og støtter dig
- En uformel omgangstone
- Et godt arbejdsmiljø med gode, dygtige og hjælpsomme 
kollegaer

Vi sørger for at tilrettelægge en opstartsplan, så du får en 
god start, med introduktion til virksomheden og nødven-
dig oplæring i systemer og produkter. 

Arbejdssted: Hovedkontoret, Trekanten 6-8, Vojens

Interesseret?
Hvis det her lige er dig og du har lyst til at blive en del af 
CERTEX-holdet, så glæder vi os til at høre fra dig.

Du sender din ansøgning og CV på mail til 
gitte.kjeldsen@certex.dk – angiv ”Salgselev” i emnelin-
jen.

Ansøgningsfrist: den 28. april 2022 

Tiltrædelse 15. august.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte 
Gitte Kjeldsen, Internal Sales Manager – 
Division Oil&Gas/Industry på tlf. 73 20 21 27

Vi glæder os til at høre fra dig. 
CERTEX Danmark A/S
Trekanten 6-8
DK-6500 Vojens
Tlf.: +45 74 54 14 37 
E-mail: info@certex.dk 
www.certex.dk

Jernholmen 45D-45G
DK-2650 Hvidovre
Tlf.: +45 36 77 40 30

Virkelyst 17b  
DK-9400 Nørresundby
Tlf.: +45 98 13 18 88

Olievej 4 
DK-6700 Esbjerg
Tlf.: +45 75 13 08 44

Nyvang 16, 2. tv  
DK-5500 Middelfart
Tlf.: +45 74 54 14 37


