
 

   
 

Tænker du på at gøre karriere i erhvervslivet og vil du være en del af en international 
produktionsvirksomhed? Så kan vi tilbyde en alsidig kontoruddannelse. 

 
 
Nordic Air Filtration er en del af Hengst Automtive, som er en global virksomhed med mere end 3000 me-
darbejdere fordelt rundt om i verdenen, som alle sammen sikre, at de leverede løsninger opfylder fremti-
dens krav, og er i overensstemmelse med de nyeste teknologier og optimeret til de faktiske driftsmiljøer. 
Nordic Air Filtration er en virksomhed, hvor der sættes fokus på at fastholde relationer med medarbejdere, 
aktionærer og samarbejdspartnere baseret på ærlige forretninger, gensidig tilfredshed og respekt, og som 
sætter standarden i at beskytte mennesker, miljø og branchens værdsatte aktiver.  
Der stræbes efter at være verdens valg for deres produkt. Derfor der hele tiden fokus på udvikling af innova-
tive løsninger der øger ydeevnen og reducere driftsomkostninger. 
Samtidig arbejder virksomheden hele tiden på at udvikle nye unikke produkter til de globale kunder hvor det 
er sat i højsædet at kunden skal føle en merværdi. 

Jobbet 
Vi tilbyder dig en spændende og alsidig 2-
årig elevuddannelse i en international virk-
somhed. Som kontorelev deltager du i en 
turnusordning, hvor du vil komme rundt i 
følgende afdelinger: Økonomi, Personale, 
Customer Service, Indkøb & Logistik, Pro-
duktion & Lager samt Salg & Marketing.  
I hver afdeling er der en elevansvarlig, som 
vil give dig daglig sparring/støtte og være 
din kontaktperson, mens du er i afdelingen. 
Elevuddannelsen suppleres af skoleophold. 
Vi kan garantere en afvekslende dagligdag 
med mange forskellige og udfordrende ar-
bejdsopgaver. 
Du vil blive omfattet af en pensionsordning 
og sundhedsforsikring. 
 
Personlige kompetencer 
Du er ambitiøs med et højt drive og er desu-
den samarbejdsvillig, åben og engageret. 
Du er villig til at yde den indsats og vise den 
fleksibilitet, der kræves i et travlt miljø, og 
du kan lide at være del af et team, hvor du 
hurtigt bliver tildelt ansvar for selvstændige 
opgaver. 
 

Baggrund 
Du har – med et godt resultat – bestået eller 
forventer at bestå: 

• EUX-kontorlinjen eller HHX suppleret 
med et 5 ugers EUD-studenter grund-
forløb (kontor) 

• STX-, HTX-, eller HF- eksamen supple-
ret med et HGS grundforløb eller et 10 
ugers EUD-studenterforløb (kontor) 

Du besidder gode IT-kundskaber og kan kom-
munikere på engelsk i skrift og tale. Tysk er en 
fordel. 
 
Nærmere oplysninger 
For nærmere oplysninger om elevuddannel-
sen i Nordic Air Filtration kan du kontakte HR 
Supporter, Anne-Mette S. Hansen på telefon 
+45 5089 4932.  

Tiltrædelse: 15. august, 2019 

Send din ansøgning via mail: hr@nordic-air-
filtration.com - gerne snarest muligt, da vi 
vurderer ansøgerne løbende. Sidste frist er 
den 11. marts 2019. 

 
 


