
Vi søger en studentermedhjælper
til markedsanalyse 

Stillingen
Du kommer til at få ansvaret for indsamling 
af relevant markeds know how, som skal føre 
til brugbare leads til vores sælgere. Du bliver 
dermed et vigtigt led i den samlede salgsproces 
hos Flextek, og du vil komme til at sidde i tæt 
samarbejde med vores interne salgsafdeling. 
Du skal påregne én ugentlig arbejdsdag med 
gensidig fleksibilitet i eksamensperioder mm. 
Dine arbejdsopgaver: 
•  Afdække specifik markeds know how på det 

danske marked 
•  Skabe brugbare leads som sælgerne kan agere ud 

fra 
•  Vedligeholde kundeinformationer
•  Telefonisk kundekontakt
•  Ad hoc administrative opgaver

Dig
Vi forventer, at du er ved at færdiggøre en 
uddannelse indenfor relevante fagområder såsom 
erhvervsøkonomi – herunder markedsanalyse, lead 
generering, informationssystemer etc. 

Herudover forventer vi at; 
•  du kan arbejde struktureret og analytisk 
•  du kan kommunikere ubesværet på dansk og 

engelsk – både skrift og tale 
•  du er selvkørende 
•  du trives i komplekse sammenhænge 
•  du kan holde mange bolde i luften 
•  du er en udpræget holdspiller 
•  du har naturlig flair for kundekontakt 

Som person er du af natur ærlig og ansvarlig i din 
håndtering af arbejdsopgaverne samt omgang 
med kollegaer. Du har lyst til at bidrage med ny 
viden.

Du bor syd i Midtjylland/Sydjylland

Vi glæder os til at byde dig velkommen i Flextek!

Om os
Flextek har i 80 år leveret værktøjsmaskiner til den 
danske industri og er dansk forhandler for nogle af 
branchens absolut førende maskinleverandører. 
Vi er 32 dedikerede medarbejdere, som alle går op 
i at tilbyde den højeste kvalitet og yde den bedste 
service til vores kunder. 

Hos Flextek har vi specialiseret os i at levere 
smarte produktionsløsninger og tjenester, der 
giver øget lønsomhed. Vores vision er, at vi med 
vores produkter og kompetencer, skal være med 
til at lede udviklingen for fremtidig produktion i 
Danmark. 

Ansøgning
Ansøgning og CV sendes til Rasmus Carlsen på 
rca@flextek.com
Vi gennemgår løbende ansøgninger. 

Kontakt for yderligere oplysninger
Rasmus Carlsen
Salgsingeniør
Mail: rca@flextek.com 
Mobil: +45 29130676

Flextek A/S
Kildeparken 30  .  8722 Hedensted

www.flextek.com

www.linkedin.com/company/flextek

Tænker du altid på kunderne først, og er du drevet af forbrugerviden, salgsdata, analyser og 
markedstrends? Drømmer du om at få et relevant studiejob og blive en del af en virksomhed med 
spændende arbejdsopgaver og masser af udviklingsmuligheder?

I så fald er jobbet som Markedsanalytiker ved Flextek A/S helt sikkert noget for dig. Her får du lov at 
arbejde i en spændende branche, få masser af ansvar og arbejde sammen med dygtige kollegaer i en af 
Danmarks største virksomheder inden for levering af maskiner til metalindustrien.


