Bliv handelselev hos
Brdr. Holst Sørensen A/S
Brdr. Holst Sørensen i Obbekær ved Ribe søger handelselev til en spændende, travl og international virksomhed, der har
eksisteret i over 55 år.
Vores fokusområder i virksomheden er:
• Import af kvalitets maskiner
• Forhandlinger og agenturer af kvalitetsmærker
• Service og reparation
• Salg af reservedele, løsdele og tilbehør
• Marketingfunktion for alle forhandlere
Du vil blive oplært i alle disse funktioner og vil derudover få arbejdsopgaver som disponering af varer, opfølgning af indkøbsordre og sikre rettidig levering, reklamationsbehandling overfor leverandører og telefonekspedition af primært danske, men også
udenlandske kunder.
Som person er du struktureret, har lysten til at lære hvad et godt købmandskab er, du har kunden i fokus og har derfor et stort
servicegen, kan arbejde selvstændigt og kan arbejde med rutineopgaver. Vi har ambitioner på dine vegne og forventer du kommer
med et drive og har modet på at blive oplært i en spændende verden hvor dagene kan være meget forskellige og derfor kræver
det også du er fleksibel og omstillingsparat.
Du har bestået 20 ugers GF2, EUX eller HHX fra din lokale handelsskole.
Har du bestået STX, HF, HTX el.lign. skal du blot tage det 5 ugers EUS for studenter på en handelsskole. Du kan tage forløbet
sideløbende efter du er startet på elevpladsen. Kontakt vejleder på den lokale handelsskole.
Har du ingen af de adgangsgivende forløb, er der mulighed for at starte i Ny Mesterlære. Kort fortalt betyder det du starter i lære,
men skal følge et individuelt forløb lavet i samarbejde med skole og virksomheden.
Elever i alle aldre opfordres til at søge, men er du over 25 år skal du have et voksenlærlingetilskud med fra din kommune.
Send ansøgning + CV til Lars Holst Sørensen lhs@bhsribe.dk og har du yderligere spørgsmål kan du ringe på 7688 4469.

