
MTO ELECTRIC A/S SØGER HANDELSELEV  
- TIL SALG AF EL-KOMPONTER - 

Til spændende virksomhed i Vejle N søges en selvstændig og servicemindet 
handelselev til en alsidig uddannelse indenfor B2B-salg.

JOBBET:
Vi tilbyder en 2-årig uddannelse bestående af grundig oplæring i virksomheden samt 9-12 
ugers skoleophold incl. afsluttende fagprøve. Som en vigtig del af vores salgsteam, får du en 
spændende hverdag med udfordrende og varierende opgaver.

OPGAVER:
Du vil bl.a. komme til at arbejde med:
q Ordrebehandling
q Support og vejledning via telefon/mail
q Udarbejdelse af tilbud
q Opdatering og vedligehold af e-shop
q Kontakt til eksterne sælgere
q Opgaver i de øvrige afdelinger
q Diverse ad hoc-opgaver

DIN PROFIL:
Vi leder efter en person, som
q er stabil, fleksibel og serviceminded
q arbejder selvstændigt og tager ansvar
q ikke er bange for at lære nye ting
q kan lide kundekontakt og salg
q behersker engelsk i skrift og tale
q har kendskab til Office-pakken på brugerniveau
q har teknisk flair og interesse for el-branchen (ikke krav)

Vi lægger vægt på, at ansøger skal passe godt ind i vores team, hvor der er fokus på samarbejde og 
fællesskab, hvor alle hjælper alle og bidrager til en respektfuld tone samt en god stemning.

VI TILBYDER:
q En varieret arbejdsdag med gode kollegaer og et uformelt arbejdsklima
q Grundig oplæring og introduktion til vores produkter samt løbende hjælp og støtte
q Mulighed for at arbejde selvstændigt med større opgaver/projekter
q Mulighed for deltagelse i fag-messer
q Attraktiv madordning, personaleforening, sundhedsforsikring og pensionsordning

Uddannelsen er fleksibel og giver dig kompetencer indenfor mange forskellige arbejdsområder, 
ligesom du på skoleopholdene kan vælge mellem forskellige fag og dermed pege uddannelsen i 
den retning, du selv ønsker.

Offentlig transport: Busser fra Vejle og Horsens stopper i nærheden (5-10 min. gang fra MTO).

ANSØGNING:
Vi håber ovenstående lyder som noget for dig og ser frem til at modtage din ansøgning, CV samt 
karakterudskrift snarest muligt - dog senest den 16. juni 2019 - pr. mail til mav@mto-electric.dk.  

Har du brug for flere informationer, så står vi naturligvis til rådighed. 
Ring til Mads A. Velbæk på telefonnummer 75 80 63 41.

Tiltrædelse: 15. august eller efter aftale. 

Vi henviser til vores persondatapolitik på www.mto-electric.dk.

Om virksomheden:
MTO electric a/s er en handelsvirksomhed med speciale i salg af el-komponenter til komplette el-styringer eller maskinanlæg. Vi har over 40.000 varenumre i sortimentet og repræ-
senterer mere end 50 udenlandske leverandører. Vores primære kundegrupper er grossister, tavlebyggere, OEM-industri, elektro-værksteder samt service- og installatørfirmaer og 
vores produkter sælges udelukkende på Business-to-Business-markedet. Vi har til huse i Vejle Nord i 2500 m2 nye, velindrettede lokaler og beskæftiger pt. 18 medarbejdere.
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