Handelselev søges til
international handelsvirksomhed
Drømmer du om at uddanne dig til
handelsassistent (salg) i en virksomhed
med hyggelig atmosfære og gode kollegaer?
Vi søger en handelselev der ønsker at specialisere sig inden for
salg til vores virksomhed i Roskilde. Er du frisk på en udfordring, og har du interesse inden for salg og kundesupport, er
det måske dig, vi søger.
Hos Swim & Fun har vi mange funktioner inhouse. Her findes
afdelingerne salg, marketing, indkøb, logistik, kundeservice og
økonomi. Du vil i hverdagen være tilknyttet kundeservice, men
vil dagligt være i berøring med andre afdelinger. Du får dermed
en unik mulighed for at få en elevtid i en dynamisk handelsorganisation.

Salgsorganisation med udsyn
Du får en spændende arbejdsdag med mange varierende
opgaver. Den obligatoriske del af dit elevforløb planlægger vi
sammen med dig, så det matcher dine interesser og fremtidsvisioner.
Du vil blive en del af et team, hvor stemningen er uhøjtidelig og
der er plads til et godt grin. Vi tør faktisk godt love at du bliver
klædt ekstra godt på til en fremtid indenfor handel og kundeservice, uanset om du har lyst til at læse videre eller måske
fortsætte din karriere hos os.

En dynamisk hverdag
For at få succes som elev hos Swim & Fun skal du have lysten
til at være en del af en organisation i konstant udvikling.
Du skal kunne sætte flueben ved nedstående punkter:

•

Besidder smil i stemmen og har altid kunden i fokus

•

Du er ambassadør for virksomheden til enhver tid og er
ansvarsfuld og ærekær omkring dit arbejde

•

Kan holde mange bolde i luften på en gang og kan veksle
mellem flere igangværende opgaver på trods af afbrydelser

•

Du er en teamplayer, men kan også arbejde selvstændigt
med de opgaver du får tildelt

Adgangskrav
Du er handelselev og vil uddanne dig i retningen som handelsassistent (salg). Du har gennemført en adgangsgivende
grunduddannelse - EUX eller STX, HF, HTX samt 5 ugers
grundforløb senest i juni 2019. Er du i tvivl, bør du spørge
studievejlederen på din erhvervsskole, om din grunduddannelse
giver adgang til at blive handelselev med speciale som handelsassistent.

Ansøg senest 20. januar
Arbejdstiden er 37 timer om ugen på vores adresse i Roskilde.
Vi behandler ansøgninger løbende og forventer at ansætte
vores nye kundeservicemedarbejder så snart vi har fundet den
rette kandidat.
Ansøgningsfristen er 20. januar 2020.

•

Du har et personligt drive og gåpåmod

Send din ansøgning og CV til Maria Mailund Beck på mb@swimfun.com. Spørgsmål til stillingen kan også rettes hertil.

•

Stærk i skrift og tale i hhv. engelsk og dansk

Vi glæder os til at læse din ansøgning.

•

Trives med at tage telefonen for at yde en god kundeservice

Swim & Fun Scandinavia ApS er en ambitiøs handelsvirksomhed med højt til loftet og med fokus på det personlige
engagement. Vi er markedsførende distributør i Norden af
tilbehør til swimmingpools og vandplejemidler. Desuden
distribueres en serie af kvalitetsprodukter til styring af
indeklima i private boliger. Der er i dag flere brands under
vores paraply, blandt andet Activ Pool og eeese. Swim
& Fun er 4 år i træk kåret som Gazelle af avisen Børsen.
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