
Handelselev 
Du tilbydes
En spændende stilling i en virksomhed med et unikt brand og høje 
ambitioner. Du kommer til at arbejde med kompetente og engagerede 
kolleger i en uformel organisation. Arbejdspladsen er 100% røgfri. 
Vi er en lokal virksomhed men en stor spiller på det globale marked. 
Tiltrædelse vil ske efter aftale. Vi holder samtaler løbende, og stillingen 
vil blive besat, når vi har fundet den rette. Ansøgning med CV sendes 
pr. mail til job@ceramicspeed.com. Har du spørgsmål til stillingen, er 
du velkommen til at kontakte Louise Rønde Andersen på 2255 0021.
 
 
 
CeramicSpeed
CeramicSpeed blev etableret i 2004 og er i dag en af verdens førende 
producenter af keramiske lejer til cykelbranchen. Vi har mere end 15 
års erfaring med udvikling af lejer, som har ekstrem lav friktion og lang 
levetid. Alle lejer bliver håndlavet i Danmark. 
 
CeramicSpeed er underleverandør til nogle af verdens største og mest 
prominente high-end cykelproducenter. Produkterne bliver desuden 
distribueret i mere end 50 lande, og vi er det eneste lejebrand som 
sponsorerer 5 World Tour Teams samt en lang række af verdens bedste 
triatleter.  

I 2008 tilføjedes det selvstændige industriselskab CeramicSpeed  
Bearings med fokus på kunder i industrien. Kerneområdet er  
keramiske kuglelejer med unikke egenskaber på levetid, friktion mv. 
Det giver kunderne store økonomiske fordele i forhold til traditionelle 
lejer. Samlet ændrer dette måden at tænke vedligeholdelsesplanlæg-
ning på. Vi er førende indenfor vores felt og har en forretningsmodel, 
som gør både produktsortiment, kvalitet og kundeservice unikt på 
markedet. 

Er du klar til at starte en handelsuddannelse? Er du kundeorienteret og 
kan se dig selv sidde på et kontor, hvorfra vi sælger tekniske  
produkter? Hvis det er dig, så er vi er klar til at tilbyde dig en elevplads 
i vores interne salgsafdeling, som håndterer store og små kunder i 
industrien i både ind- og udland. 
 
Vi lover dig en rigtig god og fremtidssikret uddannelse.
 
Du vil få daglig kontakt med flere forskellige kolleger og kunder, samt 
lære at håndtere de mange bolde der skal holdes styr på i det daglige. 
Du vil sidde sammen med 2 dygtige kolleger som er klar til at lære dig 
op. 

Når du er klar, vil du få dine egne kunder og ansvarsområder.
Du skal forvente, at en typisk arbejdsdag vil være hektisk, men du vil 
få den tid som opgaverne kræver da kvalitet er en vigtig faktor hos os. 
Derudover er integritet og innovation en stor del af vores DNA, og det 
betyder at du skal kunne tage ansvar og have lysten til at være en aktiv 
del af de forandringer som hverdagen tilbyder.

Nogle af de opgaver du vil blive lært op i er:

o Ordrehåndtering – B2B
o Oprettelse af produktioner
o Tilbudskalkulation
o Back-office for de eksterne sælgere
o Opdatering af stamdata mv. i vores ERP system
o Support af lager- og shippingfunktion
o Support til marketing

Du skal være flydende til dansk og ikke være bange for at kommunikere 
på engelsk, og forståelse for tysk vil være et plus. Forventer du kender 
og kan bruge Office pakken.  

Du skal have en afslutte HHX, EUX eller EUD. Hvis du har en STX, HF 
eller HTX skal du være klar på 5 ugers kursus på handelsskolen  
inden praktikken kan starte.  


