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SALGSELEV
AAG søger en ansvarsbevidst og serviceminded salgselev

OM JOBBET
Har du lyst til at uddanne og udvikle dig i en international orienteret virksomhed, hvor du skal arbejde med begge
sider af køb og salg?

AAG | Aalborg Gummivarefabrik A/S producerer, forhandler og bearbejder produkter indenfor teknisk gummi, plast
og skum. Kunderne kan komme fra et meget bredt udsnit af dansk industri, automation, byggeri, vind og offshore,
mv. og spænder over forskellige kundesegmenter fra produktionsvirksomheder, grossistled til slutbrugere.

Du får et skræddersyet oplæringsforløb, hvor vi lærer dig at blive drivkraften i dine arbejdsopgaver, så du med tiden
selv kan tage hånd om kunderne. Vi forventer blot, at dit engagement er højt i en travl hverdag, hvor der favnes
bredt. Du er udadvendt og nysgerrig samt har lysten til at sætte dig ind i kundernes anvendelseskrav og herigennem
sikre den bedste kundeoplevelse.

PRIMÆRE OPGAVER
• Vejledning af kunder
• Tilbudsudregning
• Opfølgning
• Ordremodtagelse
• Transport og logistik

KVALIFIKATIONER
• HHX, EUX, EUD
• Behersker engelsk i skrift og tale
• Erfaring med salg eller kundekontakt er en fordel

SOM PERSON ER DU
• Struktureret og detaljeorienteret
• Ydmyg og ansvarsbevidst
• Ærgerrig og serviceminded

AAG | AALBORG GUMMIVAREFABRIK A/S - EN VIRKSOMHED I UDVIKLING 
AAG er et firma i vækst, hvor vi lægger stor vægt på medarbejdernes trivsel og personlige udvikling. Du bliver en del 
af et ungt team af kollegaer og en uformel omgangstone. Virksomheden har hovedsæde i Nørresundby og består 
i dag af ca. 35 medarbejdere. Med 90 års erfaring tilbyder vi innovative og kundetilpassede løsninger, som skaber 
værdi for vores kunder. Læs mere om AAG på www.aag.world.

ANSØGNINGSFRIST 14. FEBRUAR 2023
Tiltrædelse efter aftale.

SEND DIN ANSØGNING TIL
Salgschef Allan Tarp
Mail: at@aag.world
Tlf.: 23 20 38 28 | 96 35 21 19
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