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EKSPORTELEV TIL WILEY X – HANDELSELEV MED SPECIALE I SALG
Vemb, Danmark   |   Ansøgningsfrist: 1. august 2019

Wiley X EMEA søger en dygtig, engageret og selvstændig elev, der brænder for at skabe sig en karriere inden for salg. Din 
elevtid er tilrettelagt som et 2-årigt udviklingsforløb, hvor der veksles mellem praktisk oplæring hos Wiley X og planlagte 
skoleperioder.

Det er vigtigt at du kan tale, forstå og skrive engelsk og taler du også arabisk er det en fordel.

I løbet af din elevtid får du en bred introduktion til vores branche og vores organisation, og du får tillært stærke 
kompetencer inden for salg. Sammen lægger vi en plan, som tilgodeser din udvikling hos Wiley X.

Du vil indgå i vores Tactical & Law Enforcement Department, der varetager alle kunde typer indenfor militær og politi i 
Europa, Mellemøsten og Afrika. Du vil arbejde tæt sammen med dygtige kolleger og referere direkte til afdelingschefen, 
som altid er klar med hjælp og støtte.

HVAD SKAL DU LAVE?

I løbet af din elevtid vil du blive introduceret til og oplært i følgende:

• Opsøgende salg og etablering af nye kunder
• Afgive tilbud
• Ordrebehandling
• Kundesupport på telefon og e-mail
• Support til eksterne samarbejdspartnere

Er du udadvendt og har mod på mere endnu, er der også mulighed for at komme med på kundebesøg og internationale 
messer. 

HVAD SKAL DU KUNNE?

Du brænder for at lære mere om salg og har lyst til at give god kundesupport.

• Du er dygtig til sprog og har lyst til at udvikle dig endnu mere på dette område
• Du skal være engageret, have gå-på-mod og kunne arbejde selvstændigt
• Du skal være serviceminded, smilende og god til at arbejde sammen med dine kolleger
• Du har bestået EUD, EUX eller HHX med et tilfredsstillende resultat.

EKSPORTELEV
 SØGES
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HVAD TILBYDER WILEY X?

En spændende og afvekslende hverdag med rig mulighed for såvel faglig, som personlig udvikling i en virksomhed i 
vækst. Vi er brand- og kvalitetsbevidste og har fokus på vores kunder i alt, hvad vi foretager os.

Vi har gode arbejdsforhold og har et uformelt og nærværende arbejdsklima. Som eksportelev hos Wiley X, vil du 
gennemgå vores introprogram, hvor du bliver introduceret til hele vores virksomhed samtidig med at du får en grundig 
oplæring i afdelingen. Efter endt uddannelse har du titel af Handelsassistent med speciale i salg. 

VIL DU VÆRE EN DEL AF WILEY X?

Så send din ansøgning, dit cv og dine standpunktskarakterer på e-mail til arp@wileyx.eu mærket: 
“Eksportelev til Wiley X”. Vi behandler alle ansøgninger fortroligt, jf. gældende lovgivning.
Læs mere om vores privatlivs politik – www.wileyx.eu  

Hvis du har spørgsmål til stillingen kan du kontakte:

• HR-ansvarlig Anja Riis Pedersen – 96 93 03 48
• Afdelingschef Lars Rounborg Rasmussen – 96 93 03 40

Ansøgningsfrist:
1. august 2019 – Vi behandler ansøgninger og afholder samtaler løbende, så skynd dig at sende din ansøgning!

Tiltrædelse:
Efter aftale – vi venter gerne på den rette.

SELSKABET

Wiley X EMEA er en moderne, veletableret og fleksibel organisation med 18 engagerede og kompetente medarbejdere, 
der alle sætter en ære i at yde den bedste service og at arbejde med produkter, som flytter standarderne inden for de 
markeder vi opererer i. Værdier som – kvalitet, service og kompetence – bliver vægtet højt hos Wiley X EMEA. Wiley X 
EMEA distribuerer Wiley X eyewear og Harley Davidson eyewear produkter til hele Europa, Mellemøsten, Afrika samt 
Rusland. Wiley X er markedsledende inden for sikkerhedsbriller og specialister på briller til brug indenfor: Militær, politi, 
airsoft, M.C., industri, jagt, fiskeri, outdoor-branchen m.v. 

Wiley X EMEA har hovedkontor i Vemb, Danmark og Wiley X har globalt  hovedkontor i San Francisco, USA. Yderligere 
information om virksomheden kan findes på www.wileyx.eu




