
Kontorelev søges 

Kunne du tænke dig et alsidigt og spændende arbejde med nogle 
af Skandinaviens flotteste og største svømmefaciliteter og  
zoologiske haver?  
 
AQUA-TEKNIK A/S søger en dygtig kontorelev, som kan indgå i vores 
salgs- og marketingteam. Vi arbejder med mange forskellige  
spændende projekter - Både store og små i ind- og udland.  
Se evt. nogle af vore seneste referencer på www.aqua-teknik.com  
 
Vi kan tilbyde: 
En alsidig elevstilling, hvor ikke to dage, er ens. Du vil få berøring med 
samtlige funktioner i en dynamisk virksomhed, der arbejder  
internationalt, men med fokus på salg og marketing.  
Uddannelsesplanen vil blive opbygget i henhold til de nyeste  
anbefalinger for elever indenfor området administration.  
 
Dine ansvarsområder:  
Som kontorelev hos AQUA-TEKNIK A/S er du en stor del af vort  
ansigt udadtil. Dine arbejdsområder bliver vores reception,  
arrangementer/møder samt tæt samarbejde med salg- og  
markedsføringsafdelingen. 
 
Dine kvalifikationer: 
Du behersker engelsk i skrift og tale - Og gerne tysk. 

Du har en gymnasial eller anden uddannelse indenfor salg,  
markedsføring, kommunikation eller kontor. 

Du er bruger af MS Office pakken. 
 
Vi lægger vægt på, at:  
Du er udpræget serviceminded, udadvendt og omgængelig. 

Du er omhyggelig med dit arbejde. 

Du arbejder systematisk og effektivt. 

Du kan håndtere at have mange bolde i luften.  
 
Er du interesseret: 
Send venligst din ansøgning, CV samt karakterer fra tidligere  
uddannelse til e-mail: post@aqua-teknik.com  

Ansøgningsfristen er den 1. juli 2019, men ansøgningerne  
behandles løbende. 
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VELKOMMEN 
TIL EN VERDEN AF VAND 

 

AQUA-TEKNIK A/S blev grundlagt i 1987 og 
er i dag førende på markedet indenfor  
vandbehandling.  

  

Vi tilbyder design, udvikling, projektering og 
montage af individuelt fremstillede  
vandbehandlingsanlæg og har opbygget en 
indgående erfaring med vandbehandling  
indenfor områderne:  

 

Svømmefaciliteter 

 

Zoologiske Haver & Akvarier 

 

Akryl Paneler 

 

Unikke Projekter 

 

Safety Training Faciliteter 

 

Offshore & Industri 

 

Siden 1987 har AQUA-TEKNIK leveret  
vandbehandling og udstyr til en lang række 
projekter i både ind- og udland. 

 

AQUA-TEKNIK har fokus på  

miljørigtig vandbehandling med  

energibesparende foranstaltninger,  
kombineret med effektiv filtrering og dermed  
optimal vandkvalitet. 

 

Se mere på www.aqua-teknik.com 


