
Salgs- og marketingassistent (barselsvikar) 

 

Få en unik mulighed for at være en del af en familievirksomhed i rivende udvikling, hvor magiske uderum, 

kvalitetsprodukter og godt håndværk er i fokus i en forretning med salg af markiser, parasoller og pergolaer 

henvendt den kvalitetsbevidste kunde. 

Vi søger en barselsvikar til en fuldtidsstilling som salgs- og marketingassistent med start 1. april 2018 til et 6 

måneders barselsvikariat i vores kontor og showroom i Lynge. Dine primære opgaver vil bestå i at tage i 

mod kunder i vores showroom, booke konsulentbesøg, tage telefoner, oprette servicesager, assistere vores 

salgs- og marketingschef samt hjælpe med diverse blæksprutteopgaver, som opstår i løbet af sæsonen. 

 

Vi forventer ikke at du har erfaring med vores produkter, men vi forventer til gengæld at du: 

• Sætter en ære i at yde en sublim kundeservice med et smil på læben. 

• Er yderst selvstændig og proaktiv. 

• Har lyst til at lære og sætte dig ind i nye produkter du formentlig ikke kender. 

• Har en stærk interesse for marketing og forretningsudvikling. 

• Har gode IT-kundskaber.  

 

Vi er en familievirksomhed i to generationer, som i snart 30 år har været med til at skabe unikke uderum. 

Med i alt 15 medarbejdere, heraf fire på kontor, vil du blive en del af en hyggelig dagligdag, hvor 

omgangstonen er uformel, hvor der er plads til gode (og skøre) ideer og hvor du fra første dag får et stort 

ansvar. I 2016 ændrede vi vores marketingsstrategi, hvorfor du vil blive en del af en virksomhed, hvor en ny 

og langt mere designorienteret kurs er sat og som du kan være med til at præge. Det er således en fordel 

hvis du har en naturlig interesse for indretning, men det er ikke et must. Har du interesse for sociale 

medier, er der også en mulighed for at tage et stort ansvar indenfor netop dette felt. Vi er således åbne 

overfor at sammensætte en rolle, som du finder interessant og givende. 

Vores højsæson løber fra marts-september. I netop denne periode har vi travlt, hvilket dog kun gør 

arbejdspladsen sjovere og langt mere lærerig. Vi holder ligeledes lørdagsåbent i vores showroom og vi 

forventer at du som en del af stillingen er på arbejde i 8 lørdage i perioden – selvfølgelig sammen med en 

kollega ;) 

 

Har du lyst til at være med til at sætte rammerne for fremtidens uderum, så send en ansøgning samt CV til 

Nicoline Durup på ndu@profilmarkiser.dk. Har du spørgsmål, så giver du bare et kald på tlf. 48 10 54 00. 

 

Start: 1. april 2018 

Arbejdssted: Vassingerødvej 15, 3540 Lynge 

Arbejdstider: Mandag-torsdag 9.00-16.30, fredag 9.00-15.00, lørdag 10.00-14.00 

Løn: Efter kvalifikationer 

Samtale: Ansøgninger behandles løbende 

mailto:ndu@profilmarkiser.dk

