
Er du klar til at være en del af en international produktionsvirksomhed, hvor 
hver dag byder på nye og spændende udfordringer? 
Vi er en stolt produktionsvirksomhed som de sidste 30 år har ligget i Nakskov, vi er eksperter i 
at gøre verden til et renere sted, i hvert fald den luft vi indånder. Vi er ambitiøse og har 
en forventning om at fordoble omsætningen de næste 5 år, og her skal du være med på rejsen. 
Du får en grundig oplæring i vores salgsafdeling, og vil indgå som en aktiv del af vores 
salgsteam i Nakskov, med hovedfokus  på markederne Europa og Asien. 

Eksempel på opgaver som du skal løse:
• Markedsundersøgelser, herunder også segmentering af kunder og kundetyper
• Arbejde med strategisk salg og komme med anbefalinger hertil
• Gennemføre opsøgende salg i samarbejde med markedsføring
• Udbrede og anvende online salgsplatform
• Deltage aktivt i produktudvikling processer
• Være en aktiv del af vores kundeservice – samt evaluere denne
• Deltage i marketing aktiviteter med salgsfokus

Uddannelseskrav:
• EUD Business/Handel
• EUX Business med kvalifikationer til handel med specialer
• STX, HF, HTX inkl. 5 ugers EUS forløb
• HHX
• HG (grundforløb fra handelsskolen) med kvalifikationer til handel med specialer bestået før 01.august.2015

Der skal desuden vedlægge relevante eksamensbeviser til ansøgning/CV. 

Hvis du har spørgsmål så send en sms til Louise, Marketing Manager på 50894942 eller 
lp@nordic-air-filtration.com og ellers send din ansøgning til hr@nordic-air-filtration.com  
hurtigst muligt, og inden 07.juni 2022. Vi vurderer ansøgningerne løbende. 
Vi starter dit toårige elevforløb op d. 1. august 2022 (så kan du nyde en god sommerferie oveni hatten). 

www.nordic-air-f iltration.com

Handelsassistent, salg
Nordic Air Filtration

Ambitiøs med et 
højt drive

Kan lide at arbejde 
selvstændig men 
som en del af et 

team

Du er fleksibel, og 
trivedes i, et til tider 
travlt miljø og kan 

lide hurtig fremdrift.

Gode kommunikationsevner
på dansk og engelsk, hvis 
du kan tysk er det en fordel

Hvem er du?

Troværdig sælger, som 
ønsker at vide mere om 

teknisk salg, og som også 
kan tage et nederlag.
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