
 
 
 
 
 

 
 

Vi søger 2 dygtige og engagerede handelselever 
 
Vi har travlt og søger derfor handelselever med speciale i salg til to af vores afdelinger. 
 
Meldgaard Greenline A/S er førende i Danmark, når det gælder salg af blæsemidler til stål- og skibsindustrien 

samt slibemidler til vandstråleskæring, og vi arbejder med miljørigtige mobile sandblæsemaskiner. 

Meldgaard Hydraulik A/S arbejder med alt fra reservedele og tilbehør til lastbil- og entreprenørbranchen, 

vejesystemer til læssemaskiner, løftegrej og grabbe. 

Fælles for elevstillingerne 
Du vil blive en del af en afdeling, hvor du vil komme til at arbejde tæt sammen med kollegaer samt eksterne 
leverandører og eget lager. 
 
Du vil komme til at beskæftige dig med: 

 Telefonisk support til vore kunder og leverandører, heriblandt ordremodtagelse og forespørgsler  

 Administrativt arbejde som godkendelse af fakturaer, ordreoprettelse, arkivering og indkøb 

 Kontakt til leverandører, fragtfirmaer, vort lager samt assistere vore sælgere ude i marken 
 
Du får en spændende uddannelse, hvor to dage ikke er ens. Du vil opleve personlig og faglig udvikling i et 
dynamisk arbejdsmiljø med frihed under ansvar. Du bliver en del af vores elevforening, og kan gøre brug af vores 
kantine, fitness og mange andre personalegoder. 
 
Om dig 
Vi forventer, at du har en god ordenssans, menneskelig forståelse og kan have mange bolde i luften. Du har 

gode engelsk kundskaber i både i skrift og tale.  

Du har bestået HHX, HG2, HGV, HF, HTX, STX, HGS, EUX eller EUD. Du skal opfylde overgangskravene til 

handelsuddannelsen inden opstart. Dette kan ske via et grundforløb fra en handelsskole, hvor der øverst på 

beviset står handel. Har du en studentereksamen (HF, STX,HTX,HHX), skal denne være suppleret med en 

EUD-student med fagretning handel (varighed 5/10 uger). Disse forløb kører på IBC. Er du over 25 år og 

opfylder overgangskravene via en EUD-S eller EUX, skal du have en realkompetencevurdering, denne kan du 

få lavet på en erhvervsskole nær dig. 

Hos Meldgaard  

Vi tilbyder 2 spændende og udfordrende elevstillinger med gode løn- og ansættelsesforhold i en velkonsolideret 

familievirksomhed med over 50 års erfaring. Vores omgangstone er åben og uformel, og der er frihed under 

ansvar med korte kommandoveje. 

 

Har du uddybende spørgsmål til stillingerne, er du velkommen til at kontakte kontorleder Christina Ravn 

Christensen på tlf. 74 33 72 26 eller send din ansøgning via Søg stillingen senest den 2. juli 2021. Forventet 

ansættelse den 1. september 2021. 

 
Meldgaard • Askelund 10 • 6200 Aabenraa • Tlf. 74 33 72 00 • www.meldgaard.com  

Meldgaard i dag: I alt 570 medarbejdere. Virksomheden består af 14 selvstændige afdelinger, hvor fokusområderne er 

Handel, Miljø og Transport. Hovedsæde: Askelund 10, 6200 Aabenraa. Her har ca. 150 personer deres daglige gang. 

http://www.meldgaard.com_blank/

