
Intern ordrebehandler 

Kan du se dig selv i en internationalt, markedsledende og hurtigt voksende virksomhed med 
specialisering i bæredygtige energiløsninger i verdensklasse? Og er du på udkig efter et job, hvor du 
skal være en del af vores interne salgsteam? Som intern ordrebehandler er du ansvarlig for håndtering 
af ordrer fra eksisterende og nye kunder. Kunderne er både interne og eksterne; store, internationale 
koncerner såvel som mindre producenter. 
 
Arbejdsområder 

• Ordrebehandling 
• Kundebetjening via telefon og mail 
• Fakturering/Kreditering 
• Administration af henvendelser til ordreafdelingen 
• Opfølgning på ordrer og deltagelse i produktionsplanlægning af disse 
• Øvrige administrative ad-hoc opgaver 
 

Dine kvalifikationer 
• Er fleksibel og trives i en travl hverdag, hvor du arbejder selvstændigt og struktureret med et 

stort overblik og samtidigt fungerer godt i ordre-teamet 
• Forudser kundernes behov og er opmærksom på at kommunikere proaktivt med både kunder 

og kolleger og dermed levere mere, end der forventes 
• God menneske- og kulturforståelse 
• Kan udtrykke dig uhindret på engelsk både skriftligt og mundtligt, da koncernsproget er engelsk 
• Du har gerne erfaring fra en produktionsvirksomhed, gerne med et højt mix af komponenter 
• Kendskab til ERP-systemer 
 

Vi forventer, at du er engageret, serviceminded og struktureret. Samtidig er du udadvendt, fleksibel og 
evner at skabe en god stemning omkring dig selv og dine kolleger. Du kan både arbejde selvstændigt i 
et lille team og men også på tværs i organisationen. Du har gode kommunikative evner – både 
skriftligt og mundtligt.  
 
Ansættelse 

• Stillingen er en fuldtidsstilling 
• Du ansættes i salgsafdelingen med reference til vores Sales Manager 

 
Arbejdssted 
Eltwin Group ligger i Risskov ved Aarhus – kun 1 min. gang fra Letbanens stop ved Torsøvej.  
 
Ansøgning 
Er du interesseret i stillingen hos Eltwin Group? Så upload din ansøgning og dit CV herunder.  

Du er velkommen til at kontakte Sales Manager, Ole K. Mortensen på tel. 87 36 86 03 eller mail 
okm@eltwin.com eller HR Manager, Malene Darre på tel. 87 36 86 07 eller mail md@eltwin.com, hvis 
du har spørgsmål til stillingen. 

Vi glæder os til at høre fra dig. 

Om Eltwin Group 
Eltwin Group udvikler, producerer og sælger power elektronik til automation. Vi er specialister i styring 
og regulering af elektriske motorer og har mere end 40 års erfaring i levering af industrielle 
elektronikløsninger til kunder på OEM-markedet i hele verden. 
 
Vi satser massivt på konstant udvikling af innovative og energieffektive produkter og systemløsninger i 
høj kvalitet, der understøtter transitionen til et mere bæredygtigt samfund. 
Mere end 250 kompetente medarbejdere og et effektivt produktionsapparat i både Danmark og Polen 
danner rammen om en moderne virksomhed med hovedkontor i Risskov. 
 
Eltwin Group er en del af den svenske industrikoncern NIBE Industrier AB, som er repræsenteret 
globalt med mere end 15.000 medarbejdere. NIBE Industrier AB er børsnoteret på Nasdaq Nordic i 
Stockholm. 
 
Se mere på Eltwin.com og følg os på LinkedIn. 
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