VI SØGER ELEVER TIL

VEJLE, HERNING & SILKEBORG

VI SØGER ELEVER TIL VORES
BUTIKKER I VEJLE, HERNING OG SILKEBORG
COMPANYS VEJLE, HERNING & SILKEBORG søger en serviceminded og udadvendt elev.
Som elev hos Companys får du mulighed for en praktisk uddannelse i en
spændende Retail virksomhed. Du vil lære om driften af en moderne butik
i et inspirerende miljø blandt gode kolleger.

A R BE J D S O P GAV ER
•
•
•
•

Salg og kundeservice til vores kunder på tværs af brands
Modtagelse af varer samt vareopfyldning
Merchandising
Diverse ad hoc opgaver

PER S O N PR O FIL
•
•
•
•

Du har afsluttet EUD, EUX, EUS eller tilsvarende.
Du brænder for mode og trends
Du er smilende, serviceminded og har et positivt sind
Du er fleksibel og stabil

V I T IL BY DER
•
•
•
•
•
•
•
•

Et professionelt team med gode kollegaer
En solid uddannelse med gode muligheder for personlig og faglig
udvikling i et stort tøjfirma i vækst.
Et spændende job hvor ikke 2 dage er ens.
God oplæring og salgstræning
Pension
Sundhedsordning
Uniformsordning
Bonus

Tilstrædelse snarest.
Vi ser frem til at modtage din ansøgning, med foto, samt relevante bilag.
Send din ansøgning til Nanna på mail: nepo@dkcompany.com
Mærk ansøgningen ”ELEV”. Eventuelle spørgsmål kan stilles til
Nanna på tlf. 53 64 70 20. Der vil blive afholdt samtaler løbende.
Vi gør opmærksom på, at du skal aflevere en straffeattest ved ansættelse
Vi glæder os til at høre fra dig!

COMPANYS VEJLE TORVEGADE 17 I 7100 VEJLE I COMPANYS HERNINGCENTERET MERKURVEJ 1 I 7400 HERNING
COMPANYS SILKEBORG TVÆRGADE 4 I 8600 SILKEBORG

Companys er en del af DK Company A/S, der er en dynamisk og vækstorienteret international virksomhed med passionerede mennesker, der ønsker at
gøre en forskel. Produktporteføljen er bred, og mulighederne er store. Der designes, produceres og distribueres mellem 4 og 8 kollektioner årligt fra hver af
de 21 brands til 14.000 engroskunder og 250 helt og delvist ejede detailbutikker. Den årlige omsætning er 3,5 mia.kr. Koncernen har selskaber i Danmark,
Norge, Sverige, Finland, Belgien, Tyskland, UK, Spanien, Canada, Holland, Frankrig, Schweiz, Kina og Tyrkiet.

