
Søvn & Comfort Holstebro søger handelselev, med digital fokus.


Hvem er du? 

- Du er positiv, udadvendt og engageret, og kan tage initiativ og arbejde selvstændigt.

- Du er ansvarsbevidst, og moden.  

- Du er serviceminded og sætter en ære i at skabe en god kundeoplevelse. 

- Du er arbejdsom. 


Hvad kan vi tilbyde? 

Du vil blive en del af et team med to andre fuldtidsansatte. 

Oplæring sammen med meget kompetente webbureau i Holstebro - MCB

Dine primære opgaver vil være vores webshop, butikssalg og andre butiksrelateret opgaver. 


Arbejdspladsen befinder sig i Holstebro på Herningvej 76. 


Hvem er vi? 

Vi er Vestjyllands største specialbutik med senge i den bedste kvalitet. Hos os er service og kvalitet i højsæde.

Butikken er ejet af Flemming V. Kristensen, der har været i branchen siden 1980. 

Søvn & Comfort blev etableret i 1994, og sidenhen er webshoppen, www.sovn-comfort.dk kommet til. 


En specialbutik med et bredt sortiment indenfor alt til soveværelset, såsom sengetøj, lagner, puder og dyner. Vel nok Danmarks bredeste sortiment.

En stor del af tilbehørsprogrammet sælges gennem vores webshop, som forventes at vækste kraftigt de næste år.  Indkøb forgår verden over, til dels 
via besøg på store internationale messer og via et bredt kendskab til branchen worldwide.


Vores fornemmeste opgave er at finde den rigtige seng til kunderne. Ikke to mennesker er ens. Derfor har vi et bredt udvalg af senge, vi som speciel 
butik kan stå inde for. I vores Hästens afdeling finder du det komplette sortiment fra Hästens. Hästens sortiment består i dag af rammesenge, 
kontinentalsenge og elevationssenge, samt et flot udvalg af tilbehør såsom sengetøj, lagner, dyner og hovedpuder. Derudover har vi i afdelingen 
Søvn & Comfort et bredt udvalg af elevationssenge, kontinentalsenge og boksmadrasser fra bla. Wonderland, Viking, Vispring, Auping, Röwa og 
Sopire. 


Ansøgning sendes til info@sovn-comfort.dk med billede! 
Opstart 1-6-2020 eller efter aftale.  

http://www.sovn-comfort.dk
mailto:info@sovn-comfort.dk



