
Thermex — siden 1958 
Thermex designer og udvikler emhætter og emfang, og gennem snart 60 år har vi leveret kvalitetsløsninger til både 
private og erhvervslivet.  
Vi har Danmarks største sortiment af emfang og emhætter, og vore produkter er udstillet hos flere end 900 køkken- og 
hårde hvidevareforhandlere over hele Danmark. 
Thermex har hovedsæde i Hjørring på Toppen af Danmark, hvor der er hav til alle sider, højt til loftet og masser af frisk 
luft. Det er med inspiration fra disse rammer, vi designer og udvikler vores produkter. 
Foruden hovedsædet i Hjørring har Thermex afdelinger i Rødovre, Norge, Sverige, Finland og Spanien. 
Læs mere om os på www.thermex.dk 

 

 
 
Intern salgsmedarbejder 
Thermex Scandinavia A/S, Hjørring 

 
Thermex Scandinavia A/S søger en ny medarbejder til internt salg med masser af gå på mod og lyst til at 
lære nyt. Du får en central rolle i salgsafdelingen med mulighed for at præge virksomhedens fortsatte 
udvikling og vækst i tæt samarbejde med kollegaerne i afdelingen.  
 
Vi tilbyder, 
et spændende, udviklende og alsidigt job i et uformelt og dynamisk arbejdsmiljø blandt gode kolleger,  
samt en særdeles attraktiv pensionsordning, sundhedsforsikring og konkurrencedygtig løn.  
 

Primære opgaver: 

 Telefonisk betjening af kunder og samarbejdspartnere 
 Ordrebehandling og tilbudsskrivning 
 Intern salgsbackup for salgsafdelingens sælgere 
 Produktrådgivning, herunder mindre teknisk rådgivning 
 Deltagelse i kampagner med opsøgende salg over telefonen 

 

Dine kvalifikationer:  

 Behersker dansk i skrift og tale. Gerne godt kendskab til norsk samt de øvrige nordiske sprog. 
 Gerne have erfaring med salg og ordrebehandling  
 Gode IT-kundskaber, rutineret Axapta bruger, samt MS Office-pakken 
 Evner at håndtere flere opgaver på én gang  
 Kan arbejde selvstændigt, men også som en del af et team  
 Udadvendt, kvalitetsbevidst og serviceminded  
 Struktureret, god til at følge opgaverne til dørs med øje for detaljerne  

Tiltrædelse snarest muligt. 

Eventuelle spørgsmål til stillingen kan rettes til Salgs- & marketingchef Michael Norup 
på mno@thermex.dk eller mobil 61 63 79 55. Alternativ til teamleder Anette Kusk på ak@thermex.dk eller 
telefon 98 92 62 33. 

Hvis du er interesseret i jobbet, så send din motiverede ansøgning og dit CV til JYSK REKRUTTERING på 
info@jyre.dk senest den 15. februar. Skriv ”Intern salgsmedarbejder - Thermex” i emnelinjen.  
Samtaler med kandidater bliver afholdt løbende. 

Vi glæder os til at høre fra dig!  


