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Vi er så glade for vores nuværende salgselev Malene, så nu søger vi endnu en salgselev 
som ligesom Malene, er en stærk og positiv person. Hvis det bliver dig, får du en unik 
mulighed for at blive en del af en dynamisk koncern med et spændende produktprogram, 
hvor vi har høj fokus på god service og tilfredse kunder.  
 
Du skal være frisk og have gå-på-mod og have lyst til at blive en del af vores salgsteam, som til 
daglig sidder på vores hovedkontor i Harken, lidt syd for Hjørring.  
 
I din elevuddannelse hos os, vægter vi såvel teori som praksis højt, og du vil dagligt kunne sparre 
med dine erfarne og kompetente kolleger. Derudover tilbyder vi dig gode karrieremuligheder, hvis 
du bliver bidt af vores virksomhed og den spændende branche vi arbejder i. 

Som salgselev hos KRONE vil du få en spændende og alsidig hverdag, og du vil indgå som en 
vigtig del af vores salgsteam, ligesom du vil hurtigt vil få ansvaret for dine egne opgaver. 

Dine opgaver: 

 Internt salg 

 Kundeservice 

 Udarbejdelse af tilbud 

 Opfølgning på tilbud og aftaler 

 Daglig kundekontakt over telefonen 

 Kunde kontakt i både ind- og udland 

 Koordinering af opgaver.  

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 og deadlines 

 Behersker engelsk i skrift og tale. 



 
 

 
 
 
Vi tilbyder:  
 

 Elevløn efter gældende overenskomst for handelselever 

 Fuldtidsstilling 

 En spændende og alsidig hverdag i en voksende og velkonsolideret 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  

 Opstart pr. 1.9.2021 

 

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

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Salgschef Rasmus Madsen på tlf. 3098 
4564. 

Vi glæder os til at høre fra dig! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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