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Kontoruddannelse med speciale i administration hos VTI Vinderup Træindustri 
 
Kunne du tænke dig en bred og alsidig kontoruddannelse i en innovativ eksportorienteret produktionsvirksomhed?  
Så er den nyoprettede elevstilling hos VTI Vinderup Træindustri måske lige noget for dig? 
 
Du vil under din uddannelse komme til at beskæftige dig med opgaver inden for både administration, salg, produktion, 
HR og økonomi. Det vil f.eks. være opgaver såsom: 

- Kundeservice og salgssupport på e-mail og telefon 
- Oprettelse af varer- og ordre i ERP systemet 
- Koordinering af opgaver udført hos underleverandører 
- Forberede hjemkomst af råvareleverancer 
- Planlægning af diverse arrangementer og begivenheder 
- Andre ad-hoc opgaver 

Du vil som udgangspunkt være tilknyttet salgsafdelingen, men da stillingen er nyoprettet, vil du selv kunne få stor 
indflydelse på jobbets indhold.  
 

Hvem er du? 
Som kontorelev skal du have afsluttet en EUX eller HHX, alternativt en HTX, HF, STX med supplerende 5 ugers EUS.  
Som person brænder du for at lære nye ting, har gåpåmod og trives i en mindre organisation, hvor vi hjælper hinanden til 
at nå det fælles mål. Det er vigtigt, at du kan arbejde selvstændigt og evner at strukturere din tid i forhold til dine 
arbejdsopgaver. Som person, har du en positiv attitude og er initiativrig ift. at søge nye opgaver.   
 
Kvalifikationer: 

- Er selvstændig, pligtopfyldende og struktureret 
- Er serviceminded og kan lide at tage telefonen 
- Har erfaring med Microsoft Office-pakken (Word og Excel) 
- Er god til tal og har flair for IT 
- Behersker dansk og engelsk i skrift og tale  

 
Vi tilbyder: 
- Spændende alsidige opgaver, der kan udvikle sig i løbet af din elevtid 
- Motiverede kollegaer i en flad organisation 
- Ansættelse i en international produktionsvirksomhed 
- Mulighed for personlig og faglig udvikling 
 

Ansøgning og tiltrædelse: 
Er du nysgerrig på at høre mere om elevstillingen, er du velkommen til at kontakte Karen Kaag på tlf. 9695 0333.  
Send venligst din ansøgning hurtigst muligt og senest d. 10/1-22 til kk@vti.dk. Vi holder samtaler løbende og forventer 
opstart senest februar 2022.  
 

 
 



 

VTI Vinderup Træindustri A/S 
Nr. Bjertvej 
DK-7830 Vinderup 
Tel. +45 9744 3000 
Fax. +45 9744 3202 
CVR – 14 64 20 80 
vti@vti.dk 
www.vti.dk 

 Fax. +45 9744 3202 
 CVR – 14 64 20 80 
 vti@vit.dk 
 www.vti.dk 
 

vinderup 
træindustri 

VTI Vinderup Træindustri er i dag en af Europas største limtræsfabrikker, og producerer årligt mere end 2,5 mio. m3 
limtræ til møbel- og vinduesindustrien samt til DIY markedet. 
Der er ansat omkring 115 medarbejdere, fordelt på 15 funktionærer og 85 timelønnede medarbejdere på tre skift i 
produktionen.   
 
Du kan finde flere informationer om VTI Vinderup Træindustri A/S på www.vti.dk.  
 
 
 

http://www.vti.dk/

