
 

Franck Miljø- & Geoteknik A/S har stærke kompetencer inden for miljø- og geoteknik og udfører 

jordbundsundersøgelser og miljøundersøgelser over hele Danmark. Afdelingerne i Smørum 

og Horsens beskæftiger ca. 60 medarbejdere, som siden selskabets etablering i 1979 har gennemført mere 

end 100.000 boringer. Virksomheden råder over egne laboratorier og ejer i dag en af Danmarks største flåder 

af landbaserede borerigge. Et af Franck Miljø og Geoteknik´s særlige kendetegn er det tætte samarbejde 

mellem boreformænd, geologer, ingeniører og teknikere, der sikrer kunden det bedst mulige produkt. Se mere 

på www.geoteknik.dk 

 
 
 
 
 
 

sens 

Salgsassistent med lyst til jordnær kommunikation 
Har du lyst til at arbejde i en vidensvirksomhed?  
Har du flair for salg og kundeservice?  
Vil du have glade og imødekommende kolleger i frie og uformelle omgivelser? 
Så er det måske dig vi søger til vores helt nye kontor i Smørum. 

 
Arbejdet består i: 

• Telefonsalg, ordremodtagelse, servicering af kunder pr. telefon. 
• Tilbud & ordreregistrering. 
• Backup for sælger 
• Skrive og beregne tilbud efter grundig oplæring  

 
Vi forventer: 

• Relevant kontoruddannelse 
• God erfaring i telefonbetjening af kunder, hvor høj service er et must 
• Allround IT-erfaring med administrative systemer, Word, Outlook, samt Nav 
• Du er selvstændig, udadvendt og struktureret, har et højt kvalitetsniveau og ordenssans, 

med flair for kommunikation og samarbejde 

 
DU TILBYDES: 
Et spændende job i en travl og dynamisk virksomhed i helt nye omgivelser. En konkurrencedygtig 
god fast løn, pensionsordning, samt diverse personalegoder. 
Et travlt men uformelt miljø blandt engagerede kolleger, hvor der er korte beslutningsveje. 
En fuld- eller deltidsstilling med gode ordnede forhold i en virksomhed i vækst. 

Er du interesseret? 
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Flemming Nielsen på 
fpn@geoteknik.dk.  
Send din ansøgning og dit CV på job@geoteknik.dk mærket ”Salgsassistent”, hurtigst muligt. 
Vi afholder løbende samtaler. 
 

Vi glæder os til at høre fra dig! 
 

Salgsassistent    
Miljø- og geotekniske løsninger 
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