
I Teknidans hovedsæde i Aabenraa har vi travlt, og søger 
derfor en ny kollega til en nyoprettet stilling som tovholder 
og ansvarlig for vores webshop.

Jobbet består primært i at være tovholder i forbindelse med 
udvikling af Teknidans hjemmeside. Du bliver bindeled med 
ansvaret for koordinering af opgaverne mellem virksomheden 
og virksomhedens eksterne it-samarbejdspartner.

Du er god til at skabe overblik og hurtigt til at sætte dig ind i nye  
systemer. Vi søger en profil, som har forståelse for at levere en 
god brugeroplevelse, fra produktsøgning til indkøbskurv.

Teknidan har et stort varelager og en del af dit ansvar bliver at 
sikre, at lageret kontinuerligt bliver opdateret således, at  
informationerne på websiden stemmer overens med vores lager.

Din rolle som tovholder er at tage ejerskab, og overtage den 
igangværende proces, om at gøre Teknidan mere digital.

Har du erfaring med vedligeholdelse samt udvikling af webshops, 
hører vi gerne fra dig.

Vores forestilling om dig er:
• Du har et par års erfaring fra et lignende job.
• Du behersker dansk i tale og skrift, og gerne engelsk og tysk 

på brugerniveau.
• Du kan arbejde selvstændig og i teams.
• Du har lederpotentiale, måske erfaring fra tidligere job.
• Du er tillidsvækkende, resultatorienteret, pligtopfyldende og 

mødestabil.
• Du kan begå dig på brugerniveau i Navision.

Hos os får du:
• 35 engagerede kolleger med højt humør i et uformelt og godt  

arbejdsmiljø
• Vi tilbyder fastansættelse
• Vi tilbyder løn efter kvalifikationer

Hvis jobbet har din interesse, så send os en kort ansøgning med 
tilhørende CV.

Ønsker du at høre mere om stillingen, inden du sender din 
ansøgning, er du velkommen til at kontakte Henrik Reiffenstein: 
Tlf. 7332 3887 eller mail hr@teknidan.dk.

Du skal sende din ansøgning til Allan Bengtsen:
ab@teknidan.dk

Ansøgningsfrist: 26.10.2021
Ansættelsesdato: Hurtigst muligt

Vi glæder os til at høre fra dig.

Lundsbjerg Industrivej 29
6200 Aabenraa
74 61 36 36
salg@teknidan.dk

Falkevej 7-9
6705 Esbjerg
75 22 36 36
esb@teknidan.dk

Smedevænget 14
7000 Fredericia
76 20 12 20
salg@ms-svejseteknik.dk

Historien om Teknidan 

starter med Svend Ebsen og 
tre medarbejdere i en gammel 
bagerbutik i Søndergade i 
Aabenraa i 1984.
Vi er altså gået fra at være 
et mindre foretagende i en 
gammel bagerbutik i 1984, til 
i dag at råde over mere end 
6000 m2 i tre forskellige byer 
i det sydlige Danmark. Også 
medarbejderstaben er vokset 
til i dag at tælle 35 højtkval-
ificerede medarbejdere, som 
hver dag står klar til at hjælpe 
alle vores kunder.

WEBANSVARLIG FOR TEKNIDAN


