
Nicolai Glentbæk fra Vejle er i øjeblikket 
ved at lægge sidste hånd på sin uddan-
nelse som salgselev hos MTO electric.

Som en del af MTO’s salgsteam på 6 
personer, har Nicolai primært arbejdet med 
telefonisk og skriftlig ordrebehandling samt 
indkøb og support. 

”Siden jeg startede på MTO har jeg ændret 
mit syn på arbejdsmarkedet meget”, fortæl-
ler Nicolaj og tilføjer: 
”Det har været spændende, da jeg har 
kunnet komme i alle afdelinger: Salg, som 
er det primære jeg arbejder med, men 
også mange andre steder f.eks. lager og 
opbygning af e-shop. På denne måde har 
jeg fået erfaring indenfor mange forskellige 
erhverv”.

Ansvar som alle andre
Som en vigtig medarbejder i MTO’s salgs-
afdeling er Nicolai dagligt i kontakt med 
mange forskellige kunder, som bestiller 
varer fra MTO’s brede sortiment af elkom-
ponenter og tilbehør.

”Siden starten har jeg lært meget om 
selve emnet el. I starten vidste jeg faktisk 
ingenting. Så jeg er gået fra ingenting og til 
at kunne hjælpe kunder med service. Der 
er dog stadig tekniske spørgsmål, som jeg 
ikke helt kan svare på, men så er der altid 
hjælp at hente hos kollegaerne”, fortæller 
Nicolai og uddyber: 
”Jeg får ansvar som alle andre, og derfor 
er der også mange udfordringer i løbet af 
dagen, der gør jobbet spændende”.  

Afsluttende opgave om e-shop 
Nicolai har det seneste halve års tid arbej-
det intenst med MTO electric’s nye e-shop, 
som han også har skrevet om i sin afslut-
tende opgave. 
Han er efter eget udsagn en ægte ”it-nørd”, 

så arbejdet med e-shoppen har været et 
spændende projekt for ham. 
”Jeg interesserer mig rigtig meget for IT og 
følger meget med i den udvikling, der sker 
på området” fortæller den unge computer- 
og spil-entusiast.
 

Rasmus Andersen, tidl. elev og trainee

Udfordringer, ansvar og variation
Rasmus Andersen fra Bredballe ved Vejle 
blev i 2013 udlært som elev hos MTO elec-
tric. Efterfølgende har Rasmus været ansat 
som trainee i forbindelse med sin uddan-
nelse til handelsøkonom, som han afslutter 
til sommer. 

 ”Jeg har været rigtig glad for at være elev 
hos MTO. Jeg er blevet udfordret i hverda-
gen og har lært noget nyt hver uge. Selvom 
jeg ”kun” var ansat som elev, fik jeg tildelt 
meget ansvar. Det er en rigtig god ting, da 
jeg har lært at arbejde meget selvstæn-
digt”, fortæller Rasmus om sin elevtid.

Som handelselev med speciale i salg af 
elkomponenter, får man af og til nogle tek-
niske spørgsmål. Det har Rasmus dog kun 
set som en udfordring og en mulighed for at 
lære nye ting.

”Nogle opgaver kan godt være lidt svære 
at løse, da mange af produkterne hos MTO 
kræver teknisk vejledning, men de fleste 
ting lærte jeg ret hurtigt”, siger Rasmus og 

tilføjer: ”Tit og ofte ringer der også kunder 
med hastesager, hvor der skal skaffes 
nogle specielle varer hjem fra udlandet. 
Dette har været rigtig spændende at 
arbejde med.”

Hele vejen rundt i virksomheden
MTO er en lille virksomhed med kun 15 
ansatte og hvor alle hjælper alle, når der 
er travlt. Det betyder, at man i løbet af sin 
elevtid kommer rundt i alle virksomhedens 
funktioner - fra lager og logistik til økonomi 
og markedsføring samt deltagelse i elfag-
messer. 

”Udover mine primære opgaver indenfor 
salg, har jeg haft mange andre forskellige 
arbejdsopgaver.” siger Rasmus og uddyber: 
”Det har hjulpet mig med at få den fulde 
forståelse for, hvordan en handelsvirksom-
hed fungerer som en helhed”.

Drømmer om at blive selvstændige
Fælles for de 2 elever er deres drøm om 
engang at få egen virksomhed.

”På lang sigt kunne jeg godt tænke mig, 
at starte min egen virksomhed”, fortæller 
Rasmus.

På samme spørgsmål svarer Nicolai: ”Jeg 
kunne godt tænke mig at spare en masse 
penge sammen og starte mit eget firma med 
salg af pc’er og spil”.
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