
 
 

Har du lyst til at være en del af en spændende virksomhed, så se her: 
 

Vi søger en ny 

 Intern salgsmedarbejder med el-teknisk baggrund 
 

Kan du se dig selv i en intern stilling, hvor du får rig mulighed for at specialisere dig inden for områderne 
sikkerhedsbelysning, tale- og tonevarsling? 

Kan du lide at arbejde med kundeservice og være med først på linjen, når det gælder løsning og håndtering 
af diverse kunde henvendelser? Så er du måske vores nye medarbejder. 

 
Dine arbejdsopgaver: 

- Modtagelse af ordre pr. telefon og mail, samt ordrebehandling. (Vi arbejder i C5) 
- Teknisk rådgivning til vores kunder, såvel el-installatører og elektrikere, arkitekter og rådgivere. 
- Udarbejdelse af mindre løsningsforslag for vores kunder. 
- Udarbejdelse af tilbud, samt opfølgning på disse i tæt dialog med vores eksterne salgsteam. 
- Udarbejdelse af dokumentation. (Vi arbejder i Revu Blue beam, Word og Excel). 

 
Du er: 

- El‐teknisk uddannet f.eks. elektriker, tekniker eller lignende. 
- Naturlig teamplayer, har erfaring med projektering og internt salg. 
- God til at kommunikere og kan lide at servicere vores kunder.  
- Erfaring med Office-pakke programmer. (Outlook, Word og Excel). 
- Ærlig og ansvarsbevidst, selvmotiverende. 
- Fleksibelt og udpræget ordensmenneske, som sætter kvalitet i højsædet. 
- Gerne erfaring med sikkerhedsbelysning eller varsling, men intet krav, bare du har lysten til at lære 

det.  
 

 
Vi kan tilbyde en udfordrende stilling, i et uformelt miljø med fantastiske kollegaer, hvor du selv er med til 

at forme hverdagen og fremtiden i en virksomhed med et godt arbejdsmiljø med en god omgangstone. 
 
 

Vi tilbyder løn efter kvalifikationer, samt pension og sundhedsordning. 
 

Har ovenstående stilling vakt din interesse, så send din ansøgning pr mail til: 
Jan Hyldgaard på jh@safelight.dk 

Johnny Stenbryggen på js@safelight.dk 
Der holdes løbende ansættelsessamtaler. 

 
Mere info om virksomheden på www.safelight.dk 
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