
Lyder det som et job for dig? Det håber vi. 
Send din ansøgning samt CV til Palle Skov, cv@nptrucks.dk. Du er 
også meget velkommen til at kontakte Palle Skov på tlf. 2157 5514. 
Alle ansøgninger besvares og behandles naturligvis fortroligt. 

Om A/S N.P. Trucks:
Vi er en familieejet virksomhed med 55 års erfaring inden for salg,
udlejning og service af trucks, lifte og andet transportmateriel. 
Motivationen for os er det personlige forhold til vores kunder. 
Læs mere på www.nptrucks.dk Vejlevej 100, 8700 Horsens  /  Navervej 15, 4000 Roskilde 

En hverdag som reservedelsekspedient hos A/S N.P. Trucks består af:
• Servicering af egne udekørende montører samt værksted ift. reservedele
• Udarbejdelse af reservedelstilbud baseret på kundens ønsker og behov
• Opfølgning på reservedelstilbud samt udarbejdelse af salgsordre og udfakturering
• Udarbejdelse af ordrebekræftelse og opfølgning af ordrens interne proces  
• Reservedelsbestillinger i Danmark såvel som ved udenlandske leverandører
• Support til vores service- og salgsafdeling i tilbuds- og ordrefasen

Som reservedelsekspedient hos A/S N.P. Trucks forventer vi, at du:
• Er udadvendt, initiativrig og har et naturlig “højt” energiniveau
• Er målrettet, ansvarsbevidst, løsningsorienteret og har lyst til at udfordre og forbedre løsninger
• Er proaktiv og struktureret og har fokus på deadlines
• Forstår vigtigheden af kundetilfredshed og er motiveret for at give vores montører samt kunder en god og professionel service
• Har minimum to års erfaring fra et lignende job
• Er fortrolig med IT samt har kendskab til Navision eller lignende
• Er fortrolig med engelsk i skrift og tale på forhandlingsniveau. Gerne også tysk, men det er ikke et krav
• Har erfaring med tilbud og ordrebehandling
• Har sans for godt købmandskab
• Har kommerciel indsigt

Vi tilbyder dig:
• Et stort team af kvalificerede kolleger både i og uden for reservedelsafdelingen, der alle står klar til at supportere og                                
       give dig fuld opbakning
• Et alsidig og spændende job
• En uformel omgangstone og socialt engagement blandt kolleger
• En fast stilling med pension og en attraktiv sundhedsforsikring
• En familieejet virksomhed i stor vækst, hvor der ikke er langt fra beslutning til handling

Vi søger en reservedelsekspedient til vores reservedelsafdeling i Horsens, som består af 7 dygtige 
og engagerede kollegaer. Hos os er humøret højt, og vi prioriterer at tage ansvar og hjælpe hinanden. 
Hertil har vi et dynamisk samarbejde på tværs i organisationen for bedst muligt at kunne imødekomme 
vores kunders behov. 

Bliv vores nye kollega:

Reservedelsekspedient 
til vores afdeling i Horsens

På billedet ses...  
- Jens, som er en af vores reservedelsekspedienter. Jens vil blive 
en af dine nye kollegaer, og ham kan du godt glæde dig til at møde. 
Han har masser af erfaring og et godt humør! 


