To studentermedhjælpere søges
Brd. Klee A/S - der er en af Danmarks førende leverandører af tekniske komponenter og halvfabrikata til industri- og maskinbranchen - søger 2 engagerede studentermedhjælpere til nyt
projekt.
Har du sans for detaljen, arbejder du metodisk og struktureret, så er du måske en af vores
nye 2 studentermedhjælpere.
Vi starter nyt projekt, som omhandler et nyt styresystem for vores produktdata kaldet PIM
(Product Information Management).
Du kommer til at arbejde med såvel eksisterende som nye produktdata primært i Excel og i
PIM. Vi skal opdatere og strukturere data fra vores nuværende system til vores nye PIM system. Hertil skal der loades data ind som omhandler produkter, tegninger, målskitser, varianter, grupper og meget mere.
Vi har stærkt brug for din hjælp, gerne allerede i april/maj og til hen over sommeren, med
mulighed for forlængelse. Så tøv endelig ikke med at sende din ansøgning til os.
Kvalifikationer:
Du er digitalt velfunderet, og er bekendt med Excel.
Du skal have en smule kendskab til industriprodukter, eller lidt teknisk viden.
Brd. Klee A/S består af en Gear og El afdeling, en Transmission afdeling og en Konstruktionsafdeling. Det er indenfor dette område, vores produkter skal opdateres med data og derfor
skal du have noget overordnet forståelse for branchen.
Det er vigtigt, at du er en god ”holdspiller”, da Brd. Klee har en udpræget stærk korpsånd,
og hvor evnen og lysten til samarbejde er fundamentale drivkræfter for virksomheden.
Du tilbydes:
Du tilbydes opgaver i en veldrevet og succesfuld virksomhed med god økonomi, kompetente
kolleger og en attraktiv personalepolitik. Vi tilbyder attraktive lønpakker for studentermedhjælpere, med udgangspunkt i timeløn. Timelønnen aftales ved ansættelse.
Ansøgning:
Det er nemt, send en e-mail til cgr@klee.dk med dit CV og et par ord om, hvem du er, hvorfor
du er interesseret, og hvad du kan bidrage med.
Du er meget velkommen til at kontakte IT-koordinator Charlotte Grindsted på tlf. 43868350,
såfremt du har spørgsmål eller ønsker yderligere information om virksomheden eller stillingen.
_________________________________________________________________________________
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. Du kan læse mere om os på www.klee.dk
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