
 

 

Elev til marketingafdelingen – Digital Handel B2B 
Har du lyst til at specialisere dig indenfor digital handel og markedsføring, hjemmesider, webshop og 3D 
tegninger, så er dette lige noget for dig! 

Hos Brd. Klee har vi fokus på den brugervenlige hjemmeside, der imødekommer vores kunders behov for 
teknisk information kombineret med en let tilgængelig og effektiv webshop. Vi søger en elev, som har lyst 
til at bidrage til at vedligeholde og udbygge vores hjemmeside, klee.dk, vores webshop, kommunikation i 
markedet og meget mere. 

Du kommer til at arbejde med digital markedsføring (SoMe), webshop, nyhedsbreve, support af 
salgsafdeling og datterselskaber, DTP opsætning af brochurer samt ad hoc deltage i andre arbejdsopgaver i 
marketingafdelingen. Derudover har vi behov for, at du kan arbejde med 3D tegninger, og derfor skal du 
have lysten til at uddanne dig indenfor dette under uddannelsen. 

Din baggrund 
Du har gennemført grundforløbet og vil fortsætte med handelsuddannelsen med speciale i digital handel 
B2B. Måske har du skiftet ’spor’ og har anden relevant uddannelse i bagagen. 

Du er rigtig god til skriftligt dansk samt Excel, og du behersker engelsk - og meget gerne tysk - i skrift og 
tale.  

Vi tilbyder 
Spændende elevplads i en virksomhed i udvikling. Vi tilbyder en varieret hverdag i en performancedrevet 
organisation med fokus på faglig og personlig udvikling - selvfølgelig suppleret med en grundig introduktion 
til virksomheden og gode kolleger. Du får mulighed for at bevise dine evner i en elevstilling med indflydelse 
på udvikling af især www.klee.dk og det deraf følgende salg. 

Er du interesseret? 
Vi indkalder løbende til samtale, så send din ansøgning og CV til cfj@klee.dk. Har du spørgsmål, er du 
velkommen til at kontakte marketingkoordinator Rikke U. Nissen på tlf. 43 86 83 41.  

Forventet startdato: Medio august 2021. 

Vi glæder os til at modtage din ansøgning. 

 

_______________________________________________________________________________________ 
Brd. Klee A/S er grundlagt i 1944 og er beliggende i Albertslund. Selskabet er noteret på OMX (Københavns Fondsbørs) og har ca. 65 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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