
 

VIL DU VÆRE VORES NYE SALGSELEV? 

Lidt om uddannelsen: 
Din baggrund: 

Lidt om os: 

Din ansøgning: 

Som salgselev kommer du til at arbejde tæt med de 

øvrige sælgere hos Industrivejens Maskiner i Heden-

sted. Dit primære arbejdsområde bliver udlejning af 

entreprenørmaskiner og lifte til nye og eksisterende 

kunder. Du vil også være salgsbackup til de øvrige 

sælgere. Du vil få din egen bil til rådighed, da en væ-

sentlig del af jobbet er at besøge byggepladser i he-

le regionen. 

Din uddannelse er en veksling mellem praktik i virk-

somheden og ophold på HEG—Himmerlands Er-

hvervs og Gymnasieuddannelser i Aars. 

På alle skoleophold lægges der stor vægt på det per-

sonlige salg, og mødet med kunden danner funda-

mentet for alt den undervisning, der sker. Du kom-

mer til at arbejde med alle salgets discipliner i gen-

nem de 2 år, som uddannelsen varer. 

Du kan supplere din handelsuddannelse med faget  

”Salgspsykologi og grundlæggende salg” på akade-

miniveau og dermed erhverve dig de første 10 ECTS 

point i akademi-uddannelsen inden for salg og mar-

keting. 

For at komme i betragtning til jobbet skal du have 

en af følgende ungdomsuddannelser: eux, hhx, eud 

eller anden gymnasial uddannelse suppleret med    

5 ugers EUS. 

Du skal have interesse for salg, og har du kendskab 

til branchen eller beslægtede brancher, er det også 

en fordel men ikke et must. 

Industrivejens Maskiner ApS er en virksomhed i 

voldsom vækst. Vi har afdelinger i Nr. Sundby, He-

densted og Aabybro.  

Vi servicerer vores kunder med alt inden for maski-

ner - lige fra dykpumper til bulldozere. 

Vi er 12-15 ansatte i et uformelt arbejdsmiljø og vi 

vægter den gode kundeservice højt. 

Da vores arbejde er sæsonafhængigt, skal du for-

vente perioder med overarbejde. 

Vil du vide mere om  dine muligheder og uddannelsen kan du kontakte Lasse 
Holsko på telefon 8175 0000 eller mail job@industrivejensmaskiner.dk  
Du skal sende din ansøgning senest den 1. maj 2022. Du skal starte som elev 
den 1. august eller efter aftale. 
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