
 
 

 
 
 

INTERN SALGSMEDARBEJDER  
 

KRONE VINDUER A/S 
 
 
Er du en serviceminded person med flair for salg, god kundepleje og kunderådgivning? Og 
har du erfaring med salg af vinduer eller glas? Så er det måske dig vi søger til Danmarks 
mest fleksible vinduesfabrik.  
 
KRONE er inde i en rivende udvikling og søger derfor en ny kollega i en af vores interne 
salgsafdelinger, enten i Harken ved Hjørring eller i Viby ved Aarhus, afhængig af dine 
ønsker og din bopæl.  
 
Du får en unik mulighed for at blive en del af en dynamisk, voksende koncern med et spændende 
produktprogram, hvor de største fokusområder er god service og tilfredse kunder. 
 
Du bliver en vigtig del af vores kompetente salgsteam, og din dagligdag vil foregå i et åbent 
kontorlandskab, hvor sparring og teamwork er faktorer der vægter højt. Din fornemste opgave 
bliver at servicere vores kunder og sikre, at de får en god oplevelse, når de er i dialog med dig. 
 
Teknisk indsigt og tegningsforståelse indenfor byggeri er et ufravigeligt krav i denne stilling.   
 
 
Dine opgaver: 

 Kundeservice  
 Telefonisk rådgivning 
 Daglig kundekontakt på telefon og mail  
 Tæt kontakt til samarbejdspartnere 
 Beregning af tilbud 
 Opfølgning på tilbud og aftaler 
 På sigt planlægning og koordinering af større projekter 
 Klargøring af ordrer til produktionen 
 Sparring og tæt dialog med kolleger i den øvrige organisation.  

 
Dig som person:  

 Du er først og fremmest serviceminded og sætter en ære i at give kunden en 
god salgs- og rådgivningsoplevelse   

 Du har teknisk forståelse og er IT-minded 
 Du er ambitiøs, omstillingsparat og har gode samarbejdsevner 
 Du arbejder struktureret med fokus på detaljen og deadlines 
 Du behersker engelsk i skrift og tale 
 Du er god til at sætte dig ind i nye produkter 
 Du har teknisk indsigt og tegningsforståelse indenfor byggeri  
 Du besidder teamplayer ånd. 



 
 

 
 
Vi tilbyder:  

 Fuldtidsstilling 
 God fast løn og bonusordning 
 Et spændende job i en voksende og velkonsolideret virksomhed/koncern   
 Et godt arbejdsmiljø, hvor der er højt til loftet og en flad struktur   
 En uformel og uhøjtidelig omgangsform   
 Et loyalt team på hele arbejdspladsen med gode og dygtige kolleger   
 Ordentlige arbejdsforhold med sundhedsforsikring og pensionsordning. 

 
Vi behandler ansøgningerne løbende, så send din gerne motiverede ansøgning, CV samt 
eventuelle anbefalinger til hmp@krone.as hurtigst muligt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om KRONE: 
 
KRONE leverer gennemtestede kvalitetsløsninger i form af vinduer og døre, der gør det muligt at 
kombinere vigtige funktioner som støjreduktion, brandsikkerhed og lavenergi med elegant design. 
Virksomheden blev grundlagt i 1953, hvor stifter Henning Pedersen begyndte produktionen af 
vinduer og døre i den nordjyske by Harken. KRONE har i dag 2 produktioner i Nordjylland og 
beskæftiger 160 medarbejdere. I 2016 blev KRONE opkøbt af Dovista Gruppen, som ejer en 
portefølje af vinduesproducenter.  
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