
Handelselev med speciale i salg 

 

Til Ege Carpets, Customer Service i Team Marine afdeling i Herning, søger vi en handelselev med speciale i 
salg til tiltrædelse i januar 2022. 
 
Få din handelsuddannelse inden for salg hos os 

I Customer Service arbejder vi i teams af både projektkoordinatorer, designere og sælgere, som arbejder tæt 
sammen om at yde service i verdensklasse. Konkurrencen er hård, så service er en vigtig parameter for 
kunden og dermed også for Ege Carpets. 
 
Som elev bliver du oplært i at være sælgernes højre hånd fra første kundekontakt. Når ordren er i hus, 
kommer du til at følge den, til den forlader fabrikken. Du lærer at styre projekter i tæt samarbejde med 
design, produktion, økonomi og forsendelse. Arbejdsdagen består bl.a. af håndtering af designudvikling 
mellem sælger og designer, indtastning af ordrer, booking af forsendelse, assistance til de tildelte 
udenlandske kunder/datterselskaber/agenter. 
 
Som en del af Ege Carpets. 
 
”Ege-ånden er en helt særlig familiefølelse – en følelse af stolthed over at være en del af en virksomhed, 
som gør tingene ordentligt” – sagt af Michael, som startede som økonomielev og i dag er Country Manager i 
Dubai. 

Vi forventer, at du: 

• har HHX eller lignende, gerne suppleret med 1 til 2 års udlands-/erhvervserfaring 

• har kendskab til Microsoft Office-pakken, herunder Outlook & Excel 

• kan holde overblik, prioritere hurtigt og holde mange bolde i luften samtidigt 

• er ansvarsfuld og ”teamplayer” 

• er velformuleret på dansk og engelsk – både mundtligt og skriftligt. Hvis du samtidig har kendskab til 
et andet fremmedsprog som f.eks. tysk vil det være en fordel 
 

Vi tilbyder: 

• en alsidig og spændende uddannelse med mange personlige og faglige udfordringer i et travlt miljø 

• erfaring og indsigt i en spændende branche i vækst og udvikling 

• et godt miljø og forskellige personalegoder 

• elevløn efter gældende overenskomst 
 

Design, kvalitet og respekt 
 
Værdiord, som er gennemgående i Ege Carpets’ kultur. Design og kvalitet kommer naturligt til udtryk i 
produkter og organisation, og respekt for miljø og mennesker kommer til udtryk både i produktion og 
arbejdsforhold. Ege Carpets er kendt for vores åbne og vedholdende arbejde med CSR gennem mange år. 
 
Ønsker du flere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte Customer Service Manager, 
Anders Hovmand Uldum, på telefon 30 51 27 30. 

Du kan søge stillingen her. Vi afholder samtaler løbende og lukker stillingsopslaget, når vi mener at have 
fundet den rette kandidat. 
 
Vi glæder os til at høre fra dig. 

 

https://www.egecarpets.dk/epos-jobliste/handelselev-med-speciale-i-salg

