
Roslev er et dansk familieejet selskab med afdelinger i Herning, Holstebro, Ikast & Skive.
Vi beskæftiger 175 medarbejdere. Roslev INDUSTRI er en selvstændig afdeling,  

hvor alle aktiviteter foregår i Herning. Læs mere på www.roslev.dk

ROSLEV Herning Industri søger  
sælger og rådgiver i beslag
Vi tror på fremtiden og en øget udvikling og søger derfor en dygtig 
og branchekendt medarbejder til at betjene vores vindues- og dør- 
producenter i beslag. 

Vi er lagerførende grossist i bl.a. Fix – Assa – Ruko produkter og 
leverer i dag komplette løsninger til kunder i hele Danmark og på eks-
portmarkederne. Vi er et sammentømret hold i Industriafdelingen, 
og vi glæder os over fortsat vækst i markedet. 

Arbejdsopgaver:
• Intern salg og rådgivning af vore industrikunder
• Du hjælper kunden til den bedste løsning og er garant for,  
 at opgaverne kommer helt i mål. 

Vi forventer at:
• Du er serviceminded og klar til at tage ansvar. 
• Du er ordholdende, og man kan stole på din opbakning. . 
• Du har sans for et godt købmandskab og er vant til at have  
 flere bolde i luften på samme tid. 
• Du har et bredt kendskab til beslag
• Tysk og engelsk kundskaber vil være en fordel. 

Vi tilbyder:
• Et spændende job, hvor ingen dage er ens. 
• Et usædvanligt stærkt teamwork med masser af vinderkultur
• En enkel forretningsform hvor tillid og troværdighed er en  
 afgørende faktor
• Du er med på råd, når der skal diskuteres nye muligheder. 
• En løn der modsvarer dine kvalifikationer 
• Gode arbejdstider, pensionsordning ,sundhedssikring  
 og efteruddannelse efter behov. 

Interesseret?
Brænder du efter nye udfordringer og personlig udvikling, 
så tag springet og send motiveret ansøgning snarest muligt. 
Vi indkalder egnede kandidater løbende og opfordrer dig til 
at sende din ansøgning snarest muligt.  
Vi forventer den rigtige kandidat tiltræder stillingen 1. juni. 

Er du vores nye kollega søger du stillingen via vores  
hjemmeside www.roslev.dk under ”Job og HR”. 

Yderligere information hos: Salgschef Aksel Hvid på mail ahv@roslev.dk
Roslev Trælasthandel A/S, Hedelandsvej 10-12, 7400 Herning 


