
I Beck & Jørgensens professionelle kundecentre forhandles et bredt sortiment af maling, facadebehandling, træbeskyttelse og lak 
samt forskellige former for værktøj og tilbehør.

Til vores kundecenter i Esbjerg søger vi en salgsassistent pr. 1. august. Stillingen er på 37 timer om ugen. Kundecentrets 
åbningstider er mandag - torsdag 6.30 - 15.30 og fredag 6.30 - 14.30.

Stillingen:
Arbejdsopgaverne er primært personlig kundeekspedition, toning af maling og rådgivning af professionelle håndværkere.

Vi lægger vægt på:
• at du har praktisk erfaring, gerne fra farvehandel, byggemarked el.lign.
• at du er selvstændig, fleksibel, initiativrig og meget serviceminded.
• at du har kørekort (B)

Yderligere spørgsmål vedrørende stillingen bedes rettet til Salgsdirektør Claus Bjørn 23 48 53 77.

Ansøgningen sendes til cb@bj.dk eller til  

Beck & Jørgensen A/S
Att.: Claus Bjørn
Sædding Ringvej 2
6710 Esbjerg V

Beck & Jørgensen A/S er en danskejet virksomhed, der siden 1892 har udviklet og produceret maling af høj kvalitet til det professionelle marked i Danmark. 
Virksomheden bygger på en vision, om at være en troværdig leverandør af teknologisk førende produkter med en stærk miljøprofil og er DS/EN ISO 14001 mil-
jøcertificeret samt arbejdsmiljøcertificeret efter DS/OHSAS 18001. Beck & Jørgensen var den første danske producent af maling, der fik tildelt EU-miljømærket 
”Blomsten” og vi arbejder til stadighed på at udvikle vores produkter.

Besøg www.bj.dk for yderligere oplysninger

Salgsassistent til malervarer engros - Esbjerg



I Beck & Jørgensens professionelle kundecentre forhandles et bredt sortiment inden for maling, facadebehandling, træbeskyttelse 
og lak samt forskellige former for værktøj og tilbehør.

Til vores kundecenter i Vejle søger vi en salgsassistent til tiltrædelse hurtigst muligt. Stillingen er på 37 timer om ugen. 
Kundecentrets åbningstider er mandag - torsdag 6.30 - 15.30 og fredag 6.30 - 14.30.

Stillingen:
Arbejdsopgaverne er primært personlig kundeekspedition, toning af maling og rådgivning af professionelle håndværkere.

Vi lægger vægt på:
• at du har praktisk erfaring, gerne fra farvehandel, byggemarked el.lign.
• at du er selvstændig, fleksibel, initiativrig og meget serviceminded.
• at du har kørekort (B)

Yderligere spørgsmål vedrørende stillingen bedes rettet til Salgsdirektør Claus Bjørn 23 48 53 77.

Ansøgningen sendes til cb@bj.dk eller til  

Beck & Jørgensen A/S
Att.: Claus Bjørn
Flegmade 9 E
7100 Vejle

Beck & Jørgensen A/S er en danskejet virksomhed, der siden 1892 har udviklet og produceret maling af høj kvalitet til det professionelle marked i Danmark. 
Virksomheden bygger på en vision, om at være en troværdig leverandør af teknologisk førende produkter med en stærk miljøprofil og er DS/EN ISO 14001 mil-
jøcertificeret samt arbejdsmiljøcertificeret efter DS/OHSAS 18001. Beck & Jørgensen var den første danske producent af maling, der fik tildelt EU-miljømærket 
”Blomsten” og vi arbejder til stadighed på at udvikle vores produkter.

Besøg www.bj.dk for yderligere oplysninger

Salgsassistent til malervarer engros - Vejle
Vikariat - 6 måneder
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