
TIL AFDELINGEN I PADBORG SØGES INTERN SALGSMEDARBEJDER 
MED TILTRÆDELSE SNAREST MULIGT
Afdelingen er bemandingsmæssig i størrelsesorden 4-5 medarbejdere.
Stillingen refererer til afdelingslederen. 

VORES FORVENTNINGER TIL DIG
• Du har erfaring fra et tilsvarende job i den tunge branche – eller har anden
 relevant erfaring fra branchen, der kan ligge til grundlag for oplæring
• Du er uddannet lastbilmekaniker som grundlag for oplæring
• Du har et godt overblik og engagement i en til tider krævende hverdag
• Du skal have kundetække i telefonen og i den personlige kontakt
• Du kan ”sproget” i branchen
• Du er god til at indgå i et team-samarbejde
• Det er en fordel, hvis du har truckcertifikat

KAN DU SIGE JA TIL OVENNÆVNTE? 
Så kan vi til gengæld tilbyde dig gode og ordnede arbejdsforhold – i en spændende, travl og 
international præget organisation. Lønnen modsvarer dine kvalifikationer, og er inklusiv pensions-
ordning, sundhedsforsikring og med mulighed for medarbejderbonus.

ER DU INTERESSERET?
Send ansøgning senest d. 20. november 2022 til: jobdk@europart.net 
Eller send pr. brev til: EUROPART Danmark A/S, Kokmose 14, 6000 Kolding. Att.: Personaleafdelingen.
Vi afholder løbende samtaler, og ansætter hurtigt ved rette kandidat.
Ved indsendelse af ansøgning giver du dit samtykke til, at vi må behandle dine personlige data. 
Disse data slettes efter maksimalt 3 måneder. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke.

HAR DU SPØRGSMÅL TIL STILLINGEN? TAG KONTAKT TIL
Afdelingsleder Marc Holm
Ring på 7340 7790 eller send mail til m.holm@europart.net

EUROPART Danmark A/S er Danmarks største leverandør af reservedele, værksteds-indretning og værktøj 
til den tunge transportbranche. EUROPART Danmark A/S er 100% ejet af EUROPART International GmbH 
i Hagen, Tyskland. EUROPART-gruppen er den største udbyder af reservedele, værkstedsindretning og 
værkstedsudstyr i Europa, er aktiv 27 lande, og er ejet af kapitalfonden Alpha Private Equity Funds.

EUROPART  nr. 1 til lastbil, trailer, transporter og bus-reservedele!

Kokmose 14
6000 Kolding
+45 7010 0080

Industrivej 9
6330 Padborg
+45 7467 3737

Mineralvej 31
9220 Aalborg Ø
+45 9810 4280

Dalgårdsvej 4
8220 Brabrand
+45 8626 0900

Taksvej 34
7400 Herning
+45 9720 9070 

Ventrupvej 26-28
2670 Greve
+45 4369 0180

Sandvadvej 2
5210 Odense NV
+45 7010 0080

Vi søger intern
salgsmedarbejder 
EUROPART PADBORG AFDELING

europart.net


