Vi søger en Salgselev til Kildebjerg Nord
Er du vores nye stjernefrø?
Vi søger en salgselev til vores station som ligger ved Kildebjerg Nord på Fyn.
Brænder du for at lære alt omkring butiksdrift, blive udfordret både fagligt og personligt og samtidig få en masse
fantastiske kolleger, så start din karriere som Salgselev hos os i Q8.
Som Salgselev i Q8 får du en bred uddannelse, hvor du lærer alt omkring det at drive en servicestation. Vi lærer dig en
masse indenfor kundeservice, salg, markedsføring, indkøb, disponering, økonomi og regnskab, så du efter dit 2 årige
uddannelsesforløb har et stort og bredt kendskab til, hvordan en servicestation drives.
Hvad forventer vi?
For at blive Salgselev i Q8 er det vigtigste, at du drives af at arbejde med salg og service. Du skal sætte en ære i at
levere den bedst mulige oplevelse til vores kunder, hver gang de besøger os. Derfor er det vigtigt, at du er udadvendt,
serviceminded, dynamisk og har en positiv tilgang til tingene. Du skal kunne jonglere med mange bolde i luften,
samtidig med at du bevarer overblikket og dit gode humør. Det kræver struktur, fleksibilitet og evnen til at kunne løse
opgaver selvstændigt. Men kort og godt, så er det din indstilling, gode humør, energi og vilje som er altafgørende for
os!
For at komme i betragtning, skal du som minimum have gennemført en af nedenstående uddannelser:



HHX med 5 ugers EU's
STX, HTX, HF med 10 ugers EU's



HG2, HGV, EUV.

Station & skolebænk
Du er det meste af tiden på en af vores servicestationer men kommer også på skolebænken sammen med andre
elever fra branchen. Du skal gennemgå et forløb, hvor du skal på skole svarende til 9 uger, som til sidst afsluttes med
en fagprøve.
Arbejdstid
Du vil indgå i en fast vagtplan med 37 timer pr. uge. Du aftaler nærmere med din Forretningschef. Det er et krav, at du
har bil, da stationen ligger ved motorvejen og det er dermed ikke så nemt med offentlige transportmuligheder.

Hvad tilbyder vi?
Vi tilbyder et spændende uddannelsesforløb, hvor du får et grundigt indblik i hvordan du driver en forretning og
servicestation. Derudover vil du blive en del af et stærkt team af kolleger – en del af ”familien på stationen”, som har
et stærkt sammenhold og har det sjovt, når de er på arbejde. Vi ved, at kravene er store, og der er mange gøremål,
men vi er ikke i tvivl om, hvor stærke vi er, hvis alle hjælpes ad og løfter i flok!
Har du flere ambitioner efter din elevuddannelse, er der gode muligheder for, at du med tiden og erfaringen kan
udvikle dig til at blive Souschef, Leder-trainee eller Forretningschef. Så har du viljen og du viser os det, så er
mulighederne for en karriere i Q8 rigtig store!
Udover en grundløn som er efter gældende satser i Landsoverenskomsten for Butikker, så tilbyder vi også
sundhedsforsikring, pension samt andre personalegoder.
Klar til start?
Søg stillingen online via nedenstående link hurtigst muligt. Her vedhæfter du din ansøgning, hvor du skriver lidt om,
hvem du er og hvorfor du mener, at vi lige netop skal vælge DIG som vores nye Salgselev. Husk også at vedhæfte
dine eksamenspapirer/terminsudskrifter.
Ansøgningsfristen er den 31.03.2019
Opstart vil være den 01.09.2019

