
 

 

 

 
Vores virksomhed vækster i disse år. Derfor har vi brug for en engageret og udadvendt handels-/salgselev, 
der kan supportere vores salgsafdeling og den øvrige organisation med et væld af spændende opgaver. 
Personen vi søger, skal kunne starte snarest eller efter aftale. 

Vores forventninger til dig: 

• Du er mødestabil 
• Du er kunde- og serviceminded med et smil på læben. 
• Du har en god økonomisk forståelse – og sans for det gode købmandskab. 
• Du har gode sprogkundskaber – primært engelsk, øvrige sprog er et plus. 
• Du er grundig og struktureret. 
• Du har mod på at arbejde med tekniske produkter. 
• Du behersker gængse IT-systemer. (Office-pakken) 

Du skal have bestået en af følgende uddannelser: 

• HHX. 
• HTX, STX eller HF med et 5 ugers EUS5 forløb fra Handelsskolen. 
• Anden uddannelse der giver adgang til et læreplads-forløb. 

Opgaver: 

• Ordrebehandling. 
• Kundekontakt (mail og telefon). 
• Opdatering af prislister og lign. 
• Administrative opgaver. 
• Assistere marketingchef med opdatering af website, opslag på sociale medier mm. 

En læreplads hos JS Proputec giver dig en alsidig uddannelse indenfor salg, administration og marketing. Vi 
tilbyder en lærerig elevplads, hvor ansvaret bliver stort. Du bliver en del et salgsteam på 6 personer, og får 
rige muligheder for både personlig og faglig udvikling i takt med, at du skal varetage dine egne opgaver og 
være i tæt dialog med både nationale og internationale kunder. Du får erfarne og hjælpsomme kolleger at 
sparre med. I det daglige refererer du til salgschefen. 

Efter endt læretid vil der for den rette blive mulighed for en fastansættelse. 

Ansøgning, CV samt øvrige relevante bilag sendes til Marketingchef Winnie Kristensen 
wkr@jsproputec.com snarest muligt – ring også gerne hvis du har spørgsmål til elevstillingen på tlf. 
42940250.  

Om virksomheden:                                                                                                                                                              
JS Proputec A/S er en mindre privatejet produktionsvirksomhed i Hjørring med ca. 25 ansatte, der producerer højkvalitetsudstyr til 
industrier som fiskeindustrien, slagterier, rendering, pet food samt fjerkræbranchen. Kerneproduktet er lamelpumpen. JS Proputec 
A/S har en eksportandel på ca. 95%, og betragtes i branchen som pumpespecialisten med sine mange kundetilpassede løsninger.  

Læs mere her: www.jsproputec.com 
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