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 Teknisk designer med erhvervsfaglig baggrund 
 
Opdatering og vedligeholdelse af hjemmeside og webshop 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hos Brd. Klee har vi fokus på en moderne hjemmeside, der imødekommer vores kunders behov for teknisk 
information kombineret med en brugervenlig og effektiv webshop.  
 
Derfor søger vi til vores marketingafdeling en ny kollega til at vedligeholde og udbygge klee.dk med vare-
grupper inkl. produktinformation og 3D-tegninger. Det materiale, du bearbejder, kommer oftest direkte fra 
vores udenlandske producenter, og du koordinerer og prioriterer dine opgaver med de produktansvarlige 
og marketingkoordinatoren. Derudover vil du bidrage til markedsføring af produkterne. 
 
Øvrige opgaver inkluderer support af salgsafdeling og kunder med konstruktionstegninger på forespørgsel 
samt ad hoc deltage i andre arbejdsopgaver i marketingafdelingen. 
 
Din baggrund 
Du har en relevant produktteknisk uddannelsesmæssig baggrund og praktisk erfaring med at lave 3D-teg-
ninger, opdatere hjemmesider samt gerne DTP. Det kan f.eks. være teknisk designer eller produktionstek-
nolog og gerne håndværksmæssig erfaring som maskintekniker eller andre mekaniske fag.  
 
Du har erfaring med konstruktion af tekniske artikler.  
 
Du er rigtig god til skriftlig dansk samt regneark/Excel, og du behersker engelsk - og meget gerne tysk - i 
skrift og tale. 
 
Du tilbydes varierede opgaver i en veldrevet og succesfuld virksomhed med god økonomi, kompetente kol-
leger og en attraktiv personalepolitik. Du får mulighed for at bevise dine evner i en stilling med indflydelse 
på udvikling af især www.klee.dk og det deraf følgende salg. 
 
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 & Gearmotorer; 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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