
 

Salgselev 

Start din karriere hos Brd. Klee 
Drømmer du om at uddanne dig inden for salg med tekniske produkter som fokusområde? Så 
har du chancen nu, for Brd. Klee søger en salgselev med speciale i salg til en af vores 
salgsdivisioner. 

Vi søger en ambitiøs elev, der synes at salg og kundekontakt lyder spændende. En elev der har interesse i at 
tilegne sig viden på det tekniske område, og lyst og vilje til at sælge tekniske produkter.  
Du skal have et godt humør, en positiv tilgang til at lære og god til at lære af erfaringer. Du skal være hurtig 
til at tilegne dig ny viden. Du er god til IT og kan hurtigt lære et system at kende. 
 
Vi tilbyder muligheden for at lære salgsfaget i en virksomhed, som har travlt på en organiseret måde med 
faste procedurer, rammer og processer. Vi tilbyder muligheden for faglig og personlig udvikling i 
forbindelse med kontakten med kunder og selve servicefaget. Vi tilbyder en struktureret hverdag med 
plads til godt humør og rig mulighed for at lære. 
 
Vi forventer at du: 

• Har færdiggjort det adgangsgivende grundforløb. Spørg din studievejleder, hvis du er i tvivl, om 
hvorvidt dit grundforløb er adgangsgivende 

• Er nysgerrig og har en effektiv logisk tilgang, til de opgaver du bliver stillet overfor  
• Kommunikerer som minimum flydende på dansk og engelsk, både mundtligt og skriftligt. Vi 

forventer du behersker engelsk på et rimeligt niveau 
• Er god til at strukturere og planlægge dine arbejdsopgaver 
• Har lyst til at lære, kan arbejde selvstændigt og er klar på at tage ansvar 
• Har lyst til at give den bedste kundeservice og møde kunden med et smil i telefonen 

Nogen af dine fremtidige opgaver: 
• Du vil dagligt sidde med salgsordrer samt teknisk produktrådgivning både pr. telefon, web og e-mail 
• Ordrebehandling 
• Du vil deltage i salgsfremmende aktiviteter 
• Opfølgning på vareleverancer 
• Retur- og reklamationsbehandling 

Vi tilbyder 
En spændende elevplads i en virksomhed i udvikling. En varieret hverdag i en performancedrevet 
organisation med fokus på faglig og personlig udvikling - selvfølgelig suppleret med en grundig introduktion 
til virksomheden. 

Er du interesseret? 
Vi indkalder løbende til samtale, så skynd dig at sende din ansøgning og CV til cfj@klee.dk  

Har du spørgsmål til ovenstående så kontakt Christine Johansen på tlf. 43 86 83 33 eller mail cfj@klee.dk. 

Opstart snarest. 

___________________________________________________________________________ 
 
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 & Motorer, Pumper & Blæsere; Styringer & Elektronik; Pneumatik & Hydraulik; Transmission & 
Lineærteknik; Maskin- & normdele; Gummi & Plast. Dertil kommer samarbejde med ca. 50 forhandlere i Danmark og 
Norden. Du kan læse mere om os på www.klee.dk 
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