
SALGSELEV TIL EN AF DANMARKS FØRENDE 
VINDUESLEVERANDØRER

Brænder du for at lære alt om internt salg og blive udfordret fagligt og personligt og samtidig 
blive en del af et fantastisk team, så søg jobbet som salgselev hos os ved Krone Vinduer.

Vi leder efter en fremtidig, stærk medarbejder der skal indgå i vores salgsteam på hoved-
kontoret i Harken syd for Hjørring. I vores elevuddannelse tilbydes du gode fremtidige 
karrieremuligheder og vi vægter højt at teori og praksis går hånd i hånd, hvor du dagligt vil 
sparre med erfarne og kompetente kollegaer.
Som salgselev hos Krone Vinduer får du ansvar for egne opgaver og du vil fra dag1 indgå, 
som en vigtig del af salgsteamet. 

Dine opgaver som salgselev:
- Internt salg.
- Udarbejdelse af tilbud.
- Daglig kundekontakt over telefonen.
- Kunde kontakt i både ind- og udland. 
- Koordinering af opgaver og opfølgning. 

Dagligdagen i salgsafdelingen vil gå med servicering af vores kunder, hvor du vil sørge for 
tilbudsberegning, opfølgning og overholdelse af aftalte deadlines. 

Din profil:
- Du har som minimum afsluttet HHX eller EUX. 
- Alternativt kan du have gennemført en STX, HTX eller HF suppleret med   
             EUD-student med fagretning handel.
-	 Du	er	daglig	bruger	af	Office-pakken	og	har	generelt	gode	it-færdigheder.	
- Du er ambitiøs, omstillingsparat og har gode samarbejdsevner. 
- Du arbejder struktureret med fokus på detaljen. 
- Du taler godt med alle mennesketyper på tværs af organisationen både internt og  
             eksternt. 

Ansøgning:
Er det dig vi har ventet på og ønsker du at starte din fremtidige karriere i samarbejde med 
os? Så send din ansøgning og cv til job@kronevinduer.info
Elevpladsen er med opstart opstart hurtigst muligt eller senest i august 2019. Ansøgninger-
ne vil blive behandlet løbende. Har du spørgsmål eller vil høre mere, er du velkommen til at 
kontakte Lars Irskov, li@kronevinduer.dk 

Vi glæder os til at høre fra dig. 

KRONE VINDUER er 
en 100 % danskejet 
ordreproducerende 
vinduesfabrik, som i 
mere end 60 år har 
fremstillet vinduer og 
døre i høj kvalitet. 
Krone Vinduer har 
gennem sparring med 
ledende arkitekter, 
leveret facadeløsnin-
ger til internationale 
anerkendte og pris-
belønnede bygninger. 
KRONE VINDUER 
ligger i Nordjylland og 
produkterne forhand-
les i en række lande 
og beskæftiger pt. ca. 
140 medarbejdere.

www.kronevinduer.dk
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