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Intern salgssupport 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Til intern salgsteam på 6 personer søger vi en engageret og stabil kollega på fuld tid. 
 
Hos Brd. Klee har vi fokus på god kundeservice og produktkompetencer 
 
Derfor søger vi til vores Konstruktionsdivision en ny kollega til at servicere vores kunder og håndtere 
de mange forskellige opgaver der følger med i en travl salgsorganisation.  
 
Stillingsbeskrivelse 
Du kommer til at varetage hele den interne salgsproces. Du kommer til at vejlede kunder pr. telefon og 
mail ligesom du udarbejder skriftlige tilbud og forestår ordreregistrering og andre administrative opga-
ver. Derudover bliver du en del af vores web/chat kundesupport team. Du bliver garant for, at hele for-
løbet fra ordremodtagelse til levering fungerer optimalt. Vi har mange produktområder, og du vil efter 
aftale få ansvaret for flere af disse, inkl. leverandørkontakt, og enkelte årlige udenlandsrejser kan fore-
komme. Vi arbejder i åbent kontormiljø, så du er tæt på dine kolleger på tværs af afdelinger. 
 
Din profil 
Du har humor, er serviceminded, udadvendt, ansvarsbevidst og et resultatorienteret ordensmenneske. 
Du har lyst til at betjene kunder pr. telefon, mail, web/chat og personligt. Du har kendskab til tekniske 
artikler til industrien, og du er en team player. Du har erfaring med salg, kundesupport og administra-
tive salgsopgaver. 
Vi arbejder med Dynamics Ax, som du gerne har forudgående kendskab til. Derudover forventer vi, at 
du er god til dansk og engelsk i skrift og tale, gerne tysk, kan arbejde med Excel og har en generel 
teknisk forståelse. 
 
Vi tilbyder 
Fast løn som modsvarer dine kvalifikationer samt mulighed for performancebonus.  
Du tilbydes varierede arbejdsopgaver i en veldrevet og succesfuld virksomhed med god økonomi, kom-
petente kolleger og en attraktiv personalepolitik. Du får mulighed for at bevise dine evner, i en stilling 
med indflydelse på udvikling af salg og service.  
 
Send venligst din ansøgning til HR-Chef Nicoline Hultén på e-mail nth@klee.dk  
Send din ansøgning hurtigst muligt – vi indkalder relevante kandidater løbende  
 
Brd. Klee A/S  
Gadagervej 11  
2620 Albertslund 
 
 
 
Brd. Klee A/S er grundlagt i 1944 og er beliggende i Albertslund. Selskabet er noteret på OMX (Københavns Fondsbørs) og har 
ca. 70 ansatte. Brd. Klee tilbyder tekniske løsninger og halvfabrikata. Webshop med over 500.000 artikler inden for Gear & Gear-
motorer; Motorer, Pumper & Blæsere; Styringer & Elektronik; Pneumatik & Hydraulik; Lineærteknik; Transmission; 
Greb, Maskin-, DIN- og normdele; Gummi & Plast. 24 timers personlig betjening. Dertil kommer samarbejde med ca. 
50 forhandlere i Danmark og Norden. 
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