
 

 

Skal du være en del teamet i FC Beton i Gadbjerg? 
 

FC Beton er i vækst og udvider nu vores fabrik i Gadbjerg ved Vejle med endnu en produktionslinje. Vi søger 

derfor en kontormedarbejder med stor interesse for salg til vores kontor i Gadbjerg.  

Du skal indgå i et team på tværs af organisationen med kontoret i Aalborg og i dagligdagen sammen med 

sælger og kontormedarbejder i Gadbjerg. Vi har et stort fokus på at optimere og digitalisere vores 

arbejdsgange og procedurer, så du vil blive en del af denne rejse. 

 

Dine primære arbejdsopgaver: 

 

• Betjene kunder telefonisk og ved disken  

• Udføre ordrebehandling  

• Have korrespondance med kunder og forhandlere   

• Opgaver inden for logistik, kundeservice  

• Support til vores sælger med større erhvervskunder  

 

Om dig: 

 

• Du er serviceminded og god til at have overblik i en til tider hektisk hverdag 

• Du arbejder selvstændigt og er god til at prioritere og strukturere dit eget arbejde  

• Du kan tage ansvar for at kontoret fungerer optimalt i hverdagen 

• Du er god til at skabe og vedligeholde relationer 

• Du følger op på dine opgaver og aftaler 

• Du har flair for IT og evner at se effektiviseringsmuligheder 

• Du er en holdspiller, der springer til og deltager i kontorets ad hoc opgaver efter behov 

 

Erfaring med Axapta, salg, logistik og branchekendskab til beton betonvarer som fliser, belægningssten og 
lecablokke er en stor fordel, men ikke et krav. 

Vi tilbyder: 

Et job i en ambitiøs virksomhed med omkring 50 ansatte i et uformelt arbejdsmiljø. En stilling med 

spændende udfordringer, hvor du vil få mulighed for at præge udviklingen. Du vil blive en del af et 

stærkt team af medarbejdere både i Gadbjerg og i tæt samarbejde med kontoret i Aalborg. 

Praktisk: 

Arbejdssted: Gadbjerg ved Vejle. Arbejdstider: ma-tors kl. 7-15, fr kl. 7-14.30. Løn: Efter kvalifikationer. 

Tiltrædelse: 1. februar 2022. Ansøgning, CV og referencer sendes til økonomidirektør Mette Mølgaard Nøhr 

på mmn@fc-beton.dk. Tidsfrist 3. december 2021. Vi behandler ansøgninger løbende. 
 

Om FC Beton: 

FC Beton A/S er en passioneret familieejet virksomhed med hovedsæde lidt uden for Aalborg. 

Hos FC Beton A/S ønsker vi at være kendt og anerkendt for at sikre tilfredse og loyale kunder ved at tilbyde vore kunder 

mest kvalitet for pengene, og ved at tilbyde en bedre service end vores kunder berettiget kan forvente. 

FC Beton producerer og sælger til både private og erhverv i hele DK fra vores to lokationer Drastrup ved Aalborg og Gadbjerg 

(mellem Billund og Vejle). 
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