
 

BN Skilte A/S sælger og producerer skilteløsninger til det professionelle marked på et højt fagligt og kvalitativt niveau. Vi opererer i 
Danmark og i store dele af Skandinavien. Vi har hovedkontor i Randers med over 3.500 kvm. produktionsfaciliteter og administration – og 
en salgsafdeling i Brøndby. Samlet beskæftiger BN Skilte A/S ca. 50 medarbejdere, heraf 7-8 i salgsafdelingen i Brøndby. www.bnskilte.dk 

Salgs- og Projektassistent til nyoprettet stilling 

 
Er du en detaljeorienteret og imødekommende kollega? Er du serviceminded og yder du altid lidt ekstra 
for at sikre kundernes succes og tilfredshed? Er du skarp til IT og i stand til at navigere på flere platforme? 
Har du stærke administrative kompetencer og kan du strukturere og planlægge? 

Så er det dig vi søger til en nyoprettet stilling i vores salgsteam i Randers. 
 
Teamet og arbejdsopgaver 
Du kommer til at spille en vigtig rolle i vores salgsteam i Randers, hvor du sammen med afdelingens øvrige 
medarbejdere vil være med til at servicere virksomhedens kunder. Din rolle bliver at støtte op om 
salgsaktiviteter samt sikre, at de interne salgsopgaver er i orden. I løbet af din arbejdsdag, er du involveret i 
en række forskellige opgaver, fx: 
 

• Tilbuds- og ordrebehandling (afgivelse og opfølgning på tilbud og ordrer samt oprettelse af 
kundeforespørgsler i vores administrative It-system) 

• Telefonisk kundekontakt 

• Assistere projektkoordinatorer og projektledere 

• Kontakt til myndigheder 

• Deltagelse i salgsafdelingens øvrige opgaver 

• Diverse ad hoc-opgaver 
 
Din baggrund 
Din baggrund er ikke det vigtigste for os. Måske er du nyuddannet, måske har du arbejdet som receptionist 
eller i et andet servicefag, og har nu lyst til at skifte branche. For os er det vigtigste, at du har et udpræget 
ordensgen, har sans for kvalitet og nærer et ønske om at arbejde i en uformel og flad organisation, hvor 
tempoet er højt og viljen til at samarbejde er stor. Du er meget struktureret med en høj arbejdsmoral og kan 
lide at arbejde både selvstændigt og i teams. Du er åben og ærlig – og har lysten til sammen med dine 
kollegaer, at engagere dig for nå virksomhedens målsætninger. 
Derudover kan du sætte flueben ved følgende: 

 
• Du er vant til at have mange bolde i luften - uden at miste overblikket - selv når deadlines pludselig 

ændres 

• Du følger dine opgaver til dørs og er energisk og vedholdende  

• Du kender vigtigheden af kvalitet og service, både overfor kunder, øvrige eksterne 
samarbejdspartnere foruden de interne relationer 

 
Det praktiske 
Din arbejdsplads vil være på kontoret i Randers. Opstart ønskes snarest muligt. 
Vi behandler ansøgningerne løbende og lukker stillingen, når vi har den rette kandidat. 
Løn og øvrige ansættelsesvilkår efter kvalifikationer. 
 
Send ansøgning og CV på mail til: 
BN Skilte A/S | Att.: Thomas Nielsen  TN@bnskilte.dk 

mailto:TN@bnskilte.dk

