
Har du mod på at blive del af en international virksomhed med et 
højt ambitionsniveau?

Drømmer du om at finde en elevplads, hvor du vil få plads til at 
udfolde dit fulde potentiale?

Så er du måske vores nye salgselev, der kan levere 
førsteklasses kundeservice i en international virksomhed?

Hvis du brænder for kundekontakt, service og ordrebehandling, 
og hvis du har lysten og viljen til at lære nyt i en virksomhed, der 
opererer på mange forskellige markeder, så er det dig vi søger til 
vores interne salgsafdeling.

Som salgselev hos Faerch
Vi udfordrer dig med en spændende hverdag, hvor du bliver en 
aktiv holdspiller i afdelingen.  Du vil få en stor kontaktflade, og en 
høj grad af selvstændighed i dine opgaver. Du skal forberede dig 
på en travl hverdag i et team, hvor der er engagerede og dygtige 
kollegaer, som vil sørge for at du får en grundig oplæring og 
forståelse for de grundlæggende funktioner. 

Dine primære opgaver vil bestå af
• daglig kontakt med kunder og sælgere
• udarbejdelse af tilbud
• ordrebehandling og opfølgning
• forecast og priskalkulation
• reklamationsbehandling
• diverse ad-hoc opgaver

Kvalifikationer
Du har en relevant ungdomsuddannelse, såsom
• EUD / EUX Business
• HHX 
• STX, HF eller HTX, suppleret med 5 ugers EUS grundforløb

Du er fortrolig med Microsoft Office – specielt Word, Excel og 
PowerPoint.
Du har gode engelsk- og dansk kundskaber i skrift og tale.
Du har god forståelse for tal og kan fordybe dig i analytisk arbejde. 

Din profil 
Da du får en dynamisk hverdag med en bred vifte af opgaver, er 
det vigtigt, at du trives med at have gang i flere projekter på én 
gang, og at du har en struktureret tilgang, som hjælper dig med 
at prioritere dine opgaver.
Du skal have en udadvendt og energisk profil, og med et højt 
drive og en nysgerrig tilgang, evner du at skabe relationer på 
tværs af organisationen.

Vi tilbyder
Som elev hos os udfordrer vi dig med en spændende hverdag 
i en international virksomhed med stærke fællesskaber. 
Igennem hele dit uddannelsesforløb får du tilknyttet en 
oplæringsansvarlig, som vil give dig sparring og rådgivning, når 
du har brug for det. Og som en del af din uddannelse har du 
mulighed for et kortere udenlandsophold på et af vores kontorer 
i Europa.

Vi vil støtte dig i dine ambitioner om at gøre karriere i Faerch, og 
hvis du ønsker at supplere din uddannelse med en HD, bakker vi 
naturligvis op med fleksibilitet og betaling for din uddannelse. 

Vil du arbejde sammen med os?
Har du lyst til at høre mere om jobbet, er du altid velkommen til 
at kontakte Team Leader, Intern salg, Kasper Wenzel, på telefon 
20 78 80 23. Vi indkalder til  samtaler løbende.
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Kickstart din  
karriere og bliv  
elev hos Faerch!


