
Handelselev med rette 
”gnist og glød” søges!
Vi leder med lys og lygte efter den rette elev som HANDELSASSISTENT indenfor SALG med fokus på vores 
branche som er belysning, især LED.
Hvis du er interesseret i en bundsolid handelsuddannelse i en mindre handelsvirksomhed og samtidig
har en naturlig interesse for lys og teknik, så kunne du være den, vi leder efter. Det er vigtigt, at du har 
et højt energiniveau, er ambitiøs og målrettet og ikke er bange for at tage et ansvar. 

Vi forventer af dig at:
• Du er nysgerrig og har et godt humør
• Du er åben og imødekommende
• Du kan lide at ”tage fat”, når der er behov for det
• Du har flair for handel og godt købmandsskab
• Du har bestået GF2 handel eller en gymnasiel-  

uddannelse suppleret med et EUS forløb. Spørg din 
 lokale erhvervsskole om du opfylder adgangskravene.

I de to år uddannelsen tager, vil du komme 
i berøring med stort set alle aspekter i en 
handelsvirksomhed såsom:

• Telefonekspedition
• Personlig kundeekspedition
• Kunderådgivning
• Kundebesøg
• Vedligeholdelse af ERP (Navision) og hjemmeside
• Indkøb
• Lagerekspedition
• Varemodtagelse og meget meget mere. 

Da vi er en mindre virksomhed, får du helt naturligt et bredt indblik i det at være en handelsvirksomhed og 
ikke kun et lille hjørne. Det betyder også, at hverdagen ikke altid forløber som planlagt, men det er kun med 
til at give adspredelse og ikke mindst et stort ansvar ret hurtigt.

GN belysning A/S er en 100% danskejet handelsvirksomhed med 14 medarbejdere som er leverandør af  
el- og belysningsløsninger. Vi lagerfører 3500 varer på vort lager i Herning og distribuere mellem 100 til 150 
forsendelser til vores kunder hver dag. 
En stor del af sortimentet importeres fra Fjernøsten og bliver 100% tilpasset det danske marked hvad angår 
både design og installationsvenlighed. Vi er en progressiv og vækstorienteret virksomhed som har konstant 
fokus på at udvikle os og blive bedre til det vi gør.  

Hvis du syntes det lyder interessant og lever op til kravene, både vores og de generelle adgangskrav, kan du 
sende din ansøgning til jf@gnbelysning.dk att.: Jørn Falck 
senest 30. maj 2018.

– NEM AT HANDLE MED
Tilgængelighed - Alsidighed - Tryghed

GN Belysning A/S
Birkegaardsvej 4

7400 Herning
T: +45 97 22 08 17
F: +45 97 22 31 12

gnbelysning@gnbelysning.dk
www.gnbelysning.dk


