
 Troldtekt A/S søger: 

 Intern sælger (barselsvikariat)
til byggebranchen

Stillingen:
Som intern sælger vil du indgå som en vigtig  
del af vores interne salgsteam på kontoret i 
 Tranbjerg. Dine arbejdsopgaver vil være interne 
salgs- og supportrelaterede opgaver for kunder 
på det danske marked. 

Du vil gennemgå en grundig oplæring, så du er 
klædt på til at arbejde med tilbudsgivning, ordre-
håndtering og logistik, opfølgning på projekter,  
og til at supportere såvel vores kunder som vores 
eksterne sælgere. 

Din profil:
• Du er serviceminded, og brænder for salg  
 og support
• Du har en positiv tilgang til dit arbejde
• Du trives i en travl og dynamisk hverdag, og  
   kan få noget fra hånden, uden at det går ud  
   over kvaliteten af dit arbejde
• Du er ansvarsbevidst

Vi tilbyder:
• En spændende arbejdsplads med et produkt- 
 program, der følger tidens trend
• Et godt og uformelt arbejdsmiljø
• En virksomhed hvor CSR, bæredygtighed og  
 miljø er i fokus
• Gode løn- og ansættelsesforhold

Kvalifikationer:
• Erfaring fra en lignende stilling 
 (salg/support/logistik)
• Gode IT-kundskaber, kendskab til Microsoft Office  
 pakken, og gerne NAV
• Kørekort til bil
• Erfaring fra byggebranchen vil være en fordel,  
 men er ikke en forudsætning

Ansøgning:
Matcher jobbet dine kvalifikationer og jobønsker, 
hører vi meget gerne fra dig snarest muligt. Samta-
ler vil blive afholdt løbende, og tiltrædelse vil være 
efter aftale, men hurtigst muligt. Send en mail med 
din ansøgning og dit CV mærket ”Intern sælger" til 
job@troldtekt.dk.

Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte 
Intern Salgsleder Tina Melcher på telefon 8747 8123 
eller på mail tme@troldtekt.dk

Vi ser frem til at modtage din ansøgning.
Vi ser frem til at modtage din ansøgning.

Ønsker du at arbejde i en spændende og internationalt 
orienteret virksomhed i vækst?

Hos Troldtekt A/S mener vi, at akustisk komfort og sundt indeklima er centrale elementer i det gode byggeri. Siden 1935 har vi produceret 
Troldtekt akustikplader af to af naturens egne materialer, - træ og cement. Vi designer, udvikler og producerer pladerne i Danmark under 
moderne, miljøskånsomme forhold. Social ansvarlighed, bæredygtighed og digitale løsninger er en vigtig del i vores forretningsfilosofi. 
Troldtekt er en økonomisk meget sund virksomhed og beskæftiger i alt ca. 165 dygtige medarbejdere. Vores kunder er i første led arkitekter 
og i det afsluttende salg trælasthandlere og entreprenører. Find yderligere information på www.troldtekt.dk.

> www.troldtekt.dk


