
HANDELSELEV HOS  

Vil du være en del af KM Rustfri-familien?  

Vil du lære en masse om salg, produktrådgivning, ordrehåndtering? Har du lyst til at gennemgå en 2-årig 

handelsuddannelse med en hverdag der er præget af frihed under ansvar, i en virksomhed med dedikerede medarbejder. 

Så læs videre her 

DET TILBYDER VI:  

Som elev hos KM Rustfri kommer du til at arbejde i en af de førende virksomheder i Europa indenfor fittings og 
pressedele til mejeri og bryggeri-industrien.  

Du kommer til at arbejde i en virksomhed der er kendetegnet af engagement, samarbejde, professionalisme og 

arbejdsglæde. Som en del af KM-familien vil du opleve frihed under ansvar. Vi tilbyder en arbejdsplads hvor der ikke er 

langt fra ledelse til medarbejder, og hvor ledelsen gennem coaching og motivation støtter udviklingen af alle 

medarbejdere.  

 
HVEM ER DU ?  

Du er færdig med det adgangsgivende grundforløb og klar til at påbegynde en handelsuddannelse med speciale i salg.  

Du er imødekommende og smilende og brænder for at levere kundeservice i topklasse. Du er selvstændig i den måde du 

arbejder på og besidder samtidig evnen til at samarbejde. Du sætter en ære i at levere en god kundeservice og er ihærdig 

og kvalitetsbevidst. Du er god til at overholde deadlines, og arbejder struktureret med dine ting. Du kan manøvrere flere 

bolde i luften på en gang, og har et godt overblik. 

Desuden forventer vi at du har flair for IT, og specielt Excel. Sprogligt forventer vi at du behersker både engelsk og tysk i 

såvel skrift som tale. 

DINE OPGAVER: 

Som elev i salgsafdelingen ved KM Rustfri bliver du en del af et team, der sætter en ære i at yde vores kunder den bedste 
service og support på både telefon og mail.  

Dine opgaver vil indebære: 

- Ordreindtastninger 

- Produktrådgivning 

- Retur- og reklamationsbehandlinger 

- Support i vores interne systemer 

- Certifikathåndtering på alle varer 

Du vil hurtigt få ansvar for dine egne opgaver, og din egen kundeportefølje. 

 

 



OM KM RUSTFRI: 

KM Rustfri A/S er en af de førende virksomheder i Europa indenfor udvikling, produktion og salg af fittings og pressedele.  

Vi er en virksomhed i udvikling, og med vores unikke teknologi og viden, er vi en meget attraktiv leverandør for 

virksomheder fordelt ud over hele Europa. Vores forhandlere er spredt ud over Europa; størstedelen i  Tyskland, 

Holland & Polen. Vi har 74 ansatte, fordelt på 3 skift på fabrikken i Gl. Rønbjerg. 

 

Send din ansøgning til salgschef Rene Holm på: rho@kmrustfri.dk. 

Vi vurderer ansøgningerne løbende og ansætter når vi har fundet den rette kandidat  

Opstart: 03.09.2018.  

Gl. Rønbjergvej 2A, 7800 Skive  

mailto:rho@kmrustfri.dk

