
Et alsidigt salgsjob
Som vores nye elev bliver du en del af brugtafdelingen. Du kommer til at arbejde med brugtsalget i 
både Danmark og udlandet og får mulighed for at arbejde med alle salgets facetter – lige fra tilbuds- 
givning til ordrehåndtering og eftersalg. Derudover kommer du til at assistere som salgsbackup for 
vores udekørende sælgere.

Som elev er du også med til at vedligeholde vores databaser for brugte maskiner samt at håndtere 
ordreindgangen på vores webshop.

Den rette medarbejder
Da du får kontakt til en del udenlandske kunder, er det et krav, at du er dygtig i engelsk i skrift og tale 
og kan du ligeledes begå dig på tysk, vil det være en fordel. Vi forventer desuden, at du kan arbejde 
med office-pakken og har lyst til at sætte dig ind i det tekniske omkring de forskellige maskiner m.m. 
Du er udadvendt, imødekommende og har en naturlig og tillidsvækkende måde at omgås kunder og 
kollegaer på. Du sætter en ære i kvalitet og for- står vigtigheden af at løfte i flok. 

Vi tilbyder
Du bliver en del af en virksomhed i vækst med gode udviklings- muligheder, en uformel omgangsto-
ne, og en kultur hvor ikke er langt fra tanke til handling. Du bliver en del af en voksende salgsafdeling 
med fuld opbakning fra resten af teamet. Derudover til- byder vi kantineordning, sundhedsforsikring 
og personaleforening.

Læs mere om virksomheden på www.nc-nielsen.dk

Salgselev
til brugtafdelingen

Ansøgning 
Lyder jobbet som noget for dig, så send din ansøgning hurtigst muligt til job@nc-nielsen.dk. Ansøg-
ninger behandles løbende og opstart vil være efter aftale.
Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte salgschef for brugtafdelingen,
Lars Vernegaard, på tlf. 99 83 83 92

Vi ser frem til at høre fra dig!

Nørregade 66, 7860 Balling  l Tlf.: 99 83 83 83
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N.C. Nielsen A/S er en del af N.C. Nielsen Gruppen,som har 490 medarbejdere og mere end 1,9 mia. kr. i omsætning.


