
 

 

 

Sælger og kontormedarbejder søges til Gadbjerg 

FC Beton er i vækst og åbner snarest et kontor ved vores fabrik i Gadbjerg nær Billund. Derfor søger vi en 
sælger og en kontormedarbejder til at varetage opgaver i lokalområdet med reference til hovedkontoret i 
Aalborg.  

Sælger 
Vi søger en sælger med branchekendskab til betonvarer som fliser, belægningssten og lecablokke til 
opsøgende salg primært i Trekantsområdet, Fyn og Sønderjylland.  Du arbejder selvstændigt og er god til at 
prioritere og strukturere dit eget arbejde. Du har gode præsentationsevner, og du er god til at skabe og 
vedligeholde relationer. Du er desuden god til at følge op på dine opgaver og aftaler.   

Kontormedarbejder 
Vi søger en kontormedarbejder, som skal være med til at starte kontoret op i Gadbjerg, hvor vi så småt er i 
gang med at udvide ekspeditionen. Du skal betjene kunder telefonisk og ved disken, udføre ordre-
behandling og have korrespondance med kunder og forhandlere. Udover ordrebehandling vil der være 
opgaver inden for logistik, kundeservice, du vil supportere vores sælger samt have diverse ad hoc opgaver. 
Du skal være serviceminded og være god til at have overblik over flere samtidige opgaver.  

Vi tilbyder 

 Et selvstændigt job i et dynamisk firma, hvor du selv er med til at udvikle jobbet 

 Løn efter kvalifikationer 

 Kontorplads: Bredsten Landevej 37, 7321 Gadbjerg 

 Arbejdstider: mandag-torsdag kl. 8-16, fredag kl. 8-15.30 

 Ansøgning, CV og referencer sendes til lbc@fc-beton.dk. Vi behandler ansøgningerne løbende. Angiv 
venligst i ansøgningen, hvilken af stillingerne du søger, og skriv ”Ansøgning” i emnefeltet.  
 

Om FC Beton 
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 vore kunder berettiget kan 
forvente. Vores blod er ikke rødt, men orange, fordi vi brænder for det vi laver. Vi vil med andre ord 
producere havefliser, øvrige betonfliser, belægningssten, færdigbeton, blokke og mørtel mv. i meget høj 
kvalitet, samtidig med at vi vil levere en rigtig god service. 
 
FC Beton købte i slutningen af 2016 lecablok-fabrikken i Gadbjerg nær Billund. Næste år håber vi at kunne 
tilbyde fuldt varesortiment fra fabrikken i Gadbjerg, der både sælger til private og til erhverv.  

https://www.fc-beton.dk/
https://www.fc-beton.dk/havefliser_129.html
https://www.fc-beton.dk/betonfliser_102.html
https://www.fc-beton.dk/belaegningssten_101.html
https://www.fc-beton.dk/faerdigbeton_105.html
https://www.fc-beton.dk/blokke_100.html

