
Agrometer a/s

Vil du gerne have en alsidig handelsuddannelse, med fokus på salg og markedsføring?
Interesserer du dig for eksport, og kan du godt lide at yde en god kundeservice?

Så er vores elevplads måske noget for dig. Vi tilbyder et afvekslende og grundigt uddannelsesforløb, hvor du på skift løser opgaver 
i vores 3 forskellige salgsafdelinger på kontoret i Grindsted. Ind i mellem har du også ophold på vores lager, så vi sikrer at du får et 
godt varekendskab, samt et grundigt indblik i vores logistikfunktioner.

Dine primære arbejdsopgaver bliver bl.a. følgende:
• Salg, rådgivning og ordreekspedition via telefon
• Udarbejdelse af tilbud og opfølgning
• Medvirken ved daglig disponering og indkøb
• Planlægning, gennemførelse og opfølgning på kampagner
• Forbederelse, deltagelse og opfølgning på messer og udstillinger
• Lettere medvirken ved andre administrative opgaver

Du er ved at afslutte eller har gennemført grunduddannelsen på EUD/EUX Business og kan tiltræde snarest efter aftale, eventuelt 
efter sommerferien. Du er ansvarsbevidst, ønsker at skabe resultater og vil gerne sætte kunden i centrum. Du er fortrolig med en 
pc, har gode engelskkundskaber og er glad for at tale i telefon. Og så har du selvfølgelig en generelt positiv indstilling, og bærer på 
et godt humør. Det er et plus, hvis du også har teknisk interesse og forståelse.

Vi tilbyder en stilling på en velfungerende arbejdsplads, præget af en god virksomhedsånd og godt samarbejde, og hvor de 
forskellige forretningsområder er i en positiv udvikling. Vi har en uformel omgangstone præget af et godt humør, og desuden 
forskellige små personalegoder.

Arbejdstid: Mandag - torsdag fra 8.00-16.15, fredag 8.00-14.30.

Det endelige uddannelsesforløb, fastlægges i samarbejde med dig.
Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte intern sælger Søren Grøn på tlf. 7672 1324.

Hvis jobbet tiltaler dig, så send en ansøgning til sgj@agrometer.dk, hvor du fortæller, hvorfor du er vores kommende elev.
Vi indkalder løbende kandidater til samtale, og afslutter processen når den rette person er fundet.

Agrometer er en handels- og produktionsvirksomhed, som er blandt Danmarks førende leverandører af vandingsanlæg til landbrug, 
golfbaner, idræts- og parkanlæg samt maskiner og udstyr m.v. til udbringning og håndtering af husdyrgødning. Samtidig tilbydes 
komplette løsninger af pumpeopgaver indenfor bl.a. landbrug, skibsfart, industri og rensningsanlæg.

Virksomheden er beliggende i Grindsted og beskæftiger 70 medarbejdere. Derudover beskæftiges 30 medarbejdere hos 
søsterselskabet Dansk Smede- & Maskinteknik A/S i Rødding.

Læs mere på www.agrometer.dk
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