
XL-BYG ROSLEV er en del af Roslev Trælasthandel A/S - et dansk familieejet selskab med
afdelinger i Herning, Holstebro & to i Skive. Vi beskæftiger ca. 175 medarbejdere. 

Læs mere på www.roslev.dk

XL-BYG ROSLEV i IKAST 
søger butikssælger

Er du butiksminded og trives i en travl hverdag med gode 
kolleger og på en arbejdsplads, hvor du personligt kan 
være med til at præge tingene, så er det måske dig, vi 
mangler.

Hos XL-BYG ROSLEV, Ikast lægger vi vægt på, at vores medarbejdere  
altid er engagerede og holder af at servicerer og vejlede kunderne. 
God kundeservice er vigtig for os.

Arbejdsopgaver:
•  Salg til og servicering af kunder i byggemarkedet indenfor et  
 bredt sortiment 
•  Basis butiksopgaver salgsklar, kampagne, drift og serviceklar
•  Optimering af butikken til de aktuelle sæsoner og sortimenter

Vi forventer at:
•  Du er serviceorienteret med erfaring inden for salg og kundeservice  
 - gerne brancheuddannet.
•  Du er selvstændig, struktureret, ansvarsbevidst og har gode  
 samarbejdsevner 
•  Du udviser initiativ, fleksibilitet og brænder for at skabe gode resultater 
•  Du har flair for IT og EDB på brugerniveau. Kendskab til Aspect 4 vil  
 være en fordel.

Vi tilbyder:
•  Et job med spændende, udfordrende og motiverende arbejdsopgaver  
 samt gode kolleger 
•  Et godt job i en dynamisk og professionel virksomhed med en  
 uhøjtidelig omgangstone. 
•  Gode personale- og ansættelsesforhold

Vil du vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder
Jesper B. Mortensen på jbm@roslev.dk eller tlf. 7219 3615

Er du interesseret i nye udfordringer, send os din ansøgning via link 
til vores Elvium jobportal, som du finder på vores hjemmeside 
www.roslev.dk under ”Job og HR”. 

Ansøgningsfrist hurtigst muligt. Samtaler afholdes løbende.

XL-BYG ROSLEV, Ikast består af 15 medarbejdere, som betjener både detail-
kunder og professionelle kunder i vores trælast- og byggecenter på 
Neptunvej 1, 7430 Ikast.


