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Handelselev til international virksomhed

NTF-Aalborg A/S søger passioneret, topmotiveret, og internationalt interesseret handelselev til et 2-årigt uddannelsesforløb på vores kontor i Støvring.
Har du lyst til at arbejde i en spændende virksomhed med en stor kontaktflade, gode muligheder for personlig og faglig udvikling samt sparring i et team,
hvor humor, fællesskab og en uformel omgangstone er højt prioriteret?

Hvad skal du lave?
•
•
•
•
•
•

Ordrebehandling (modtagelse og forsendelse af ordrer), telefonisk kontakt med kunder, leverandører og transportører
Udbygge og vedligeholde CRM-system
Tilbudsgivning og opfølgning via CRM-system
Behandling af eksport- og kvalitetsdokumenter
Salgskoordinering med og servicering af internationale kunder og leverandører samt backup-funktion for sælgerne
Introduktion til opgaver i indkøb, teknisk afdeling, marketing og accounting

Du vil blive tilknyttet en oplæringsansvarlig, som sørger for, at du kommer
godt igennem uddannelsen og får de rette faglige udfordringer. I løbet af
dit uddannelsesforløb vil du gradvist få mere ansvar og flere selvstændige
arbejdsområder samtidig med, at du får mulighed for at dygtiggøre dig teoretisk med diverse handelsrelaterede fag.

Hvad tilbyder vi?

En elevplads i en dynamisk virksomhed
med fagligt dygtige og super gode kollegaer.
Vi tilbyder en uddannelse med høj faglighed, hvor vi tager udgangspunkt i den
enkelte elev, og du vil blive del af et vores team. Vi støtter gerne relevant efteruddannelse, som matcher din faglige og
personlige udvikling.

Om NTF-Aalborg

NTF-Aalborg A/S er en af Danmarks
førende trådvarefabrikker. Vi er en dynamisk, sund og innovativ virksomhed
med speciale i rundståls-, net- og trådforarbejdning. NTFAalborg A/S leverer
et bredt program af rustfri kundetilpassede løsninger baseret på en avanceret
udnyttelse af tråd og rundstål.

Hvem er du, og hvad kan du?

Vi er en international virksomhed, som
agerer i Danmark, Norge, Sverige, Tyskland og Østrig, Schweiz, Benelux-landene, USA og Mexico.

•
•

For yderligere information

•

•
•
•
•

Du opfylder adgangskravene til en handelsassistentuddannelse:
- HG2 / EUD (GF2) / EUX (det studiekompetencegivende forløb) eller
- HHX eller HTX, STX eller HF suppleret med et 5 ugers EUS5 forløb fra
Handelsskolen
Gode sprogkundskaber på minimum dansk og tysk og gerne engelsk
Du har kendskab til programmerne i Microsoft Office, primært Outlook,
Word og Excel, og du kender måske til Visma og Super Office, dette er
dog ingen krav
Teknisk forståelse, evt. tegningsforståelse
Du vil arbejde med salg- og salgsadministrative opgaver samt have en
tæt kontakt til teknisk afdeling i forbindelse med tegninger og tilbudsgivning
Du er engageret, ansvarsbevidst, struktureret, selvstændig og ser udfordringer i at arbejde i en del af en international organisation i konstant
udvikling og forandring
Du er positiv, fuld af gå-på-mod og god til at arbejde i teams

www.ntf.dk

Har du spørgsmål til jobbet kan du kontakte: Eksportchef Bettina Dietrich på
telefon 41 91 86 81.
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