Salgselev til b.young
Kunne du tænke dig en elevplads i en stor, international virksomhed? Og synes du, at salg og kundeservice
er to spændende områder, du gerne vil blive dygtig til? Så er det dig, vi er på udkig efter!

Vi søger en salgselev til kontoret i Vejle og kan tilbyde gode
rammer og et veltilrettelagt forløb for din uddannelse med
oplæring af og samarbejde med dygtige kolleger.
Du vil primært være beskæftiget i vores afdeling for salg
og vil blive en del af en uformel organisation med plads
til smil, og hvor samarbejdet med kollegaer på tværs af
organisationen prioriteres.
VI FORVENTER, AT DU:
• Har bestået HG2, HHX eller tilsvarende
• Er ambitiøs og arbejder hårdt for at nå de bedste
resultater
• Er engageret og interesseret i at lære nyt
• Er fleksibel, udadvendt og serviceminded
• Har gode samarbejdsevner, men også er i stand til at
arbejde selvstændigt og tage ansvar for dine opgaver
• Har et højt energiniveau og kan lide, at der sker noget
• Går op i, at tingene er i orden, og arbejder omhyggeligt
og struktureret
• Taler og skriver flydende dansk og engelsk. Tysk er en
fordel
VI TILBYDER:
• En uddannelse i en spændende virksomhed

• Gode arbejdsforhold og kolleger i en travl organisation
• Personalegoder
DU KOMMER TIL AT ARBEJDE MED:
• Telefonsalg
• Administration af salgsprøver til EU
• Salgssupport for EU-salgsorganisationen
• Assistance til salgsbackuppen i det daglige, ved
salgsmøder, ved messer etc.
• Spændende og krævende arbejdsopgaver, som løbende
vil udvikle dine færdigheder
Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at
kontakte salgschefen for b.young Søren Sandgaard på
+45 40 38 48 35. Synes du at ovenstående lyder
spændende, så send en ansøgning.
Ansøgningsfrist: 22. april 2019 – men da vi behandler 		
ansøgningerne løbende, bedes du sende
		
din ansøgning hurtigst muligt til 		
		
jobvejle@dkcompany.com – mærket 		
		 ”Salgselev”
Arbejdssted:
Vejle
Tiltrædelse:
Efter aftale

DK Company koncernen er en dynamisk og vækstorienteret international koncern med passionerede medarbejdere, der ønsker at gøre en forskel.
Mulighederne er store i en koncern med 20 brands, 14.000 engroskunder, 200 helt og delvist ejede detailbutikker samt e-handels platform. Den årlige
omsætning er 3 mia.kr. Koncernen har selskaber i Danmark, Norge, Sverige, Finland, Belgien, Tyskland, UK, Schweiz, Holland, Spanien, Canada, Kina
samt repræsentation i Tyrkiet og Bangladesh. Domicil Danmark er beliggende i Ikast, Vejle og København.
Se mere på dkcompany.com

