
OM JOBBET
Har du lyst til at uddanne og udvikle dig i en international orienteret virksomhed, 
som sælger bl.a. pakninger, tætninger, gummigulve og måtter inden for brancher 
som byggeri, olie & gas, vind, maritim, fødevarer, landbrug, medicinal og industri? 
Brænder du for salg, service og kundepleje? Så er det måske DIG, vi leder efter. 

Som salgselev hos AAG er der fokus på interne salgsopgaver som rådgivning af 
kunder, ordremodtagelse, tilbudsgivning, priskalkulation, trading og logistik. 

Vi lærer dig at blive drivkraften i dine projekter. Vi forventer blot, at dit engagement er 
højt i en travl hverdag, hvor der favnes bredt. Du er udadvendt og opsøgende, og forstår 
også vigtigheden af opfølgning. Eksterne opgaver som kundemøder, messedeltagelse 
og leverandørbesøg indgår også i jobbet. AAG er en handelsvirksomhed med et 
worldwide kunde- og leverandørnetværk, så du skal arbejde med begge sider af køb 
og salg, og derfor er det vigtigt, at du er en god købmand, der kan lukke ordren bedst 
muligt for alle parter.

VI TILBYDER
• Handelsassistentuddannelse med speciale i salg
• Et frisk og ungt team
• Gode arbejdsvilkår
• Ansvar med spændende og udfordrende arbejdsopgaver
• Faglig og personlig udvikling
• Godt sammenhold og flere sociale arrangementer
• Mulighed for efterfølgende fastansættelse

AAG - EN VIRKSOMHED I UDVIKLING
AAG er en af Danmarks førende inden for tekniske gummiprodukter. Vi er en travl 
produktions- og handelsvirksomhed i rivende udvikling. Vi leverer innovative og 
konkurrencedygtige løsninger til vores kunder. Hos AAG får du gode arbejdsvilkår med 
mulighed for faglig og personlig udvikling og masser af ansvar. Derudover får du en 
afvekslende hverdag med et ungt team af kollegaer og en uformel omgangstone. 

KVALIFIKATIONER
• HHX, EUX, EUS 10, EUD
• Engelsk på niveau A
• Kendskab til B2B
• Flair for IT

SOM PERSON ER DU
• Positiv med højt humør
• Ansvarsbevidst
• Fuld af gå-på-mod
• Konkurrenceminded

SALGSELEV
AAG søger en ansvarsbevidst og konkurrenceminded salgselev

ANSØGNINGSFRIST 1. MARTS 2021
Opstart august 2021 eller gerne før.

SEND DIN ANSØGNING TIL
at@aag.world 

FOR YDERLIGERE INFO
AAG | Aalborg Gummivarefabrik A/S
Att.: Salgschef, Allan Tarp
Sundsholmen 3
9400 Nørresundby

Tlf.: 23 20 38 28 | 96 35 21 19

Læs mere om AAG på www.aag.world


