PASSION.
PERSONLIG.
PROFESSIONEL.

Brænder du for godt købmandskab,
salg og god kundeservice?
Så er du måske vores nye elev i salg.

Vi har forrygende travlt og søger derfor en elev til salg. Som handelsassistent elev kommer
du i din salgsuddannelse igennem alle salgets discipliner i internt og eksternt salg. Derudover
får du rig mulighed for at fordybe dig i lige netop de aspekter af salg, som du synes er mest
spændende. Der sker hele tiden noget nyt, og så snart du er klar til det, får du både egne
opgaver og områder, som du er ansvarlig for.
Uddannelsesforløbet varer 2 år og er et miks af praktik og skoleophold, og hvis du har lyst til
at arbejde i Glaseksperten efter din elevtid, vil vi gøre alt for, at det kan lade sig gøre.
Vi betragter vores elever som ligeværdige kolleger, så du kommer til at tage aktiv del i afdelingernes daglige arbejde på lige fod med dine nye kolleger. Derfor sørger vi selvfølgelig for
at lære dig op i de daglige opgaver og give dig sparring og feedback. Din arbejdsuge er fra

Arbejdssted
Glaseksperten A/S
Sprogøvej 13, 9800 Hjørring

mandag til fredag – og du får løn under uddannelsen.

Ansøgning

Du er en god købmand, har et godt overblik og er god til at koordinere. Du trives med at have

Send din ansøgning med CV og
relevante bilag pr. mail til
job@glaseksperten.dk

travlt og befinder dig godt i et hektisk miljø. Du kan arbejde selvstændigt og struktureret. Du
har gåpåmod, er nysgerrig og trives med at lære nyt.
Derudover er du som person udadvendt, smilende og imødekommende. Du tager ansvar for
dine opgaver og er engageret og bidrager gerne, hvor der er behov.
Vi tilbyder
Du bliver en del af et stærkt team med gode kolleger og en stærk holdånd i en
dynamisk organisation. Du får en spændende stilling med gode muligheder for faglig og
personlig udvikling.
Vil du vide mere?
Hvis du har yderligere spørgsmål, kan du kontakte Mona Sloth Nielsen på msn@glaseksperten.dk
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Kontaktoplysninger
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Sprogøvej 13
9800 Hjørring
Tlf. 98 92 19 11

Bliv en del af Glaseksperten
Glaseksperten A/S er en dansk producent og leverandør af glas til bolig, erhverv og offentlige bygninger med hovedsæde i
Hjørring. Virksomheden beskæftiger 230 ansatte og har snart 30 års erfaring med levering af glas til Danmark og udlandet.
Glaseksperten har to produktionsadresser i Hjørring: hovedkontor og produktion af glas på 20.000 m² samt Glaseksperten
Vinduer og Døre på 10.500 m².
Glaseksperten tilbyder fleksibel og hurtig levering af kvalitetsglas til konkurrencedygtige priser med et bredt sortiment inden
for bl.a. glas til indendørs og udendørs anvendelser, herunder også løsninger inden for print, lyd, brand og personsikkerhed.

www.glaseksperten.dk

