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Søger du en spændende læreplads
indenfor salg til professionelle kunder

Bliv handelselev hos
Roslev Trælasthandel, Herning
Roslev Trælasthandel søger en handelselev til vores
professionelle forretning (B2B salg) i Herning, med
fokus på salg af værktøj til professionelle kunder.
Vi garanterer, at du får en spændende og alsidig hverdag med masser af udfordringer, som vil udvikle dig
både personligt og fagligt, og ruste dig til et spændende
liv i handelsbranchen med salg til professionelle kunder.
Du får en sjov og indholdsrig arbejdsdag blandt kollegaer med en afslappet omgangstone.
Du bliver oplært indenfor områderne:
Salg og rådgivning af kunder
Butiksindretning
Kalkulation, tilbudsberegning og opfølgning
Varebestilling og varemodtagelse
Produktkendskab
Faglig og personlige kvalifikationer:
Har bestået EUD eller EUX indenfor butik og handel,
HHX eller lignende gymnasial eksamen. Du skal have
bestået grundforløbsprøven inden vi indgår en uddannelsesaftale.
Har lyst til at tale med kunder både face-to-face
og telefonisk
Har lyst til at arbejde med salg og forhandling
Har talforståelse
Har gå-på-mod, er lærenem og ansvarsbevist
Har gode sproglige egenskaber i dansk og engelsk
Uddannelsesperioden:
Uddannelsen som handelsassistent varer 2 år og
veksler mellem praktik i forretningen og skoleophold.
Du vil være på skole i ca. 8 uger i løbet af uddannelsen.
Tiltrædelse februar 2019. Læs mere omkring uddannelsen på http://elev.xl-byg.dk/
Vil du vide mere om jobbet, er du også velkommen til
at kontakte butikschef Jesper Mortensen på mail:
jbm@roslev.dk.
Er det noget for dig?
Hvis ovenstående har din interesse, så send os dit CV
og en ansøgning via link til vores Elvium jobportal, som
du finder på vores hjemmeside www.roslev.dk under
”Job og HR”.
Roslev Trælasthandel A/S
Hedelandsvej 10-12, 7400 Herning

Roslev er et dansk familieejet selskab med afdelinger i Herning, Holstebro, Ikast & Skive.
Vi beskæftiger 180 medarbejdere. Læs mere på www.roslev.dk

