
Ordrebehandler til L-tek A/S                                                                                                 

L-tek A/S søger kompetent medarbejder til ordre/salgsafdeling 
L-tek er en højteknologisk virksomhed i Nørager på Djursland der blev grundlagt af stifter og ejer Lars 
Nielsen i 2001. L-tek har vækstet hastigt fra at være en en-mands virksomhed til i dag 105 medarbejdere 
fordelt med 75 produktionsmedarbejdere og 30 i administrationen. Samtidig er produktionsarealet vokset 
fra 1000 m2 til 10000m2. Denne vækst betyder at der er mange ordrer der skal behandles og vi søger 
derfor en serviceminded person til ordrebehandling. 

Arbejdsopgaver: 

• Udarbejde tilbud og ordrer i C5.
• Oprettelse af varer og gennemgang af produktionsgrundlag.
• Sparring med kunder  
• Koordinere kundens ønsker i samarbejde med produktionsplanlægningen. 
• Supportere L-tek’s sælger i samarbejde med projektleder. 
• Følge op på kundens ordre. 
• Koordinere ordreaktiviteter med resten af organisationen. 

Kvalifikationer: 

Du har en baggrund inden for, eller stor lyst til at arbejde i metalbranchen. Du er måske uddannet som 
teknisk designer, produktions-teknolog, eller lignende og har erfaring med 3D tegning.

Personlige kvalifikationer: 

• Du skal være god til at lytte og til at sætte dig i kundens sted. 

• Positiv og initiativrig 

• Lyst til at arbejde i en mellemstor organisation 

• SERVICEMINDED 

Ansættelsesforhold: 
Du vil indgå i L-teks ordre / salgs team sammen med mange engagerede kolleger. Tonen er uformel og 
humøret er højt. 
Der vil være en grundig intern oplæring i arbejdsopgaver og processer, ligesom vi tilbyder løbende 
efteruddannelse og kursusaktivitet. Vi står bag dig med teknisk backup og viden. 
Løn efter kvalifikationer. 

Ansøgning og CV skal sendes til HR-Ansvarlig Randi Lund Nielsen Mail: randi@l-tek.dk
Tlf. 89153192 senest 16. marts 2018 
Du er velkommen til at kontakte os for uddybende svar 

L-tek A/S er en af Danmarks førende samarbejdspartnere på metalbearbejdning indenfor laserskæring, 
buk, svejsning og færdigfremstilling af dele i stål og metaller. 

Du kan se mere om os på www.l-tek.dk


