Handelselev Salg – Sales Trainee
Hos Etiflex søger vi lige nu en handelselev til vores interne salgsafdeling på vores etikettrykkeri lidt
uden for Silkeborg. Vi forestiller os, at du har en baggrund svarende til EUX/EUD (HHX/HG), teknisk
interesse og forståelse er en fordel, og så er det et must, at du har en positiv indstilling til dit arbejde
og har lyst til at yde service i særklasse.

Hos os får du
Etiflex er på en spændende vækstrejse, og hver eneste dag gør vi os umage for at være den bedste
partner for vores kunder i indland såvel som udland. Hos Etiflex producerer vi etiketter og fleksibel
emballage til kunder som Arla, Carlsberg, Svaneke bryghus, Velux, Lakrids By Bülow, Wally & Whiz,
Them ost og mange flere meget spændende kunder.
Vi er lige nu 35 dygtige medarbejdere, og i vores interne salgsafdeling vil du blive en del af et stærkt
team på fem personer, som sammen vil sikre dig den bedst mulige uddannelse. Du vil her arbejde på
lige fod med resten af teamet, hvor målet er, at du igennem engagement og selvstændighed gradvist
kommer til at varetage flere og mere udfordrende opgaver.
I 2021 blev Etiflex en del af Optimum Group, der i dag består af 4 trykkerier i Norden og 16 trykkerier i
Europa.

Dine arbejdsopgaver
Som handelselev hos Etiflex vil dine arbejdsopgaver blandt andet være:
-

Oprettelse af ordre og varer i Microsoft Navision, samt vedligeholdelse af systemdata.
Rådgivning og salg til kunder gennem telefon og mail.
Deltagelse ved trykstarter i huset samt i kundemøder.
Udarbejdelse af salgsmateriale til salgsafdelingen.
Administrativ support til salgsteamet.
Reklamationshåndtering.
Relations-opbygning.

Den ideelle kandidat:
-

Du har en teoretisk baggrund svarende til EUX/EUD (HHX/HG/STX).
Det er en fordel hvis du har teknisk interesse og forståelse.
Du interesserer dig for salg og har lyst til at yde service i særklasse.
Du kommunikerer ubesværet på dansk og engelsk.
Du kan se dig selv i en stilling med mange forskellige opgaver.
Du er proaktiv, engageret og kan arbejde både selvstændigt og i teams.

Kan du se dig selv hos os?
Hvis ja, så send din ansøgning til Martin Ahler på ma@etiflex.dk. Du er også velkommen til at tage fat i
vores afdelingsleder i Internt Salg, Camilla Nexø, på mobil 87 98 16 12 eller cn@etiflex.dk, hvis du vil
vide mere om stillingen som handelselev.
Vi holder løbende samtaler og tager jobopslaget ned, når vi har fundet den rigtige kandidat. Startdato:
jo før, desto bedre. Så skynd dig at sende os din ansøgning – vi glæder os til at høre fra dig.

Hjemmeside: www.etiflex.dk

Virksomhedsprofil
Etiflex A/S har siden 1973 produceret og leveret selvklæbende etiketter, fleksibel emballage samt
andre trykte produkter, og fremstår i dag som én af Danmarks stærkeste leverandører inden for
området. Etiflex er en del af Optimum Group, som består af 4 trykkerier i Danmark, samt 15
trykkerier i Europa.
Fra vores faciliteter i Erhvervscenter Silkeborg Syd betjener vi kunder i hele Europa med vores brede
produktudbud. Hvad enten det er utrykte etiketter til logistiske formål eller farverige trykte etiketter
til branding og salg af fødevareprodukter hos Danmarks største internationale brands, f.eks.
Carlsberg, ARLA, Danish Crown, Lakrids By Bülow og mange andre, eller billetter til sportsklubber,
forlystelsesparker eller lignende., har vi altid en løsning, der passer til den enkelte virksomhed.
Vores topmoderne produktionsapparat samt vores dygtige og fleksible medarbejdere sikrer, at vi
altid er konkurrencedygtige inden for dette marked, og at vi altid kan imødekomme vores kunders
forventninger. Moderne maskiner til trods er produktion af etiketter stadig et håndværk, og med 38
engagerede medarbejdere, er vi det naturlige valg af samarbejdspartner på dette område.

