
 

 

Er du klar til at starte din karriere i Sanistål? Bliv en del af holdet som handelselev  

Sanistål søger en handelselev til vores håndværker-butik i Herning med opstart den 1. 

september 2022.  

Du kan hos os få en praktisk erhvervsuddannelse med elevløn og fri i weekenderne. Du får ansvar og indgår 

i dit team på lige fod med dine kollegaer. Vi kan tilbyde dig en fantastisk arbejdsplads, hvor der er fokus på 

sikkerhed og trivsel, samt der er gode karrieremuligheder i fremtiden. 

Du kan som elev i Sanistål også se frem til 

• Et samlet Sanistål elevhold med et skræddersyet uddannelsesforløb på to år, hvor der veksles 

mellem praktik i Sanistål og skoleophold via Aalborg Handelsskole. 

• Et skoleforløb, hvor der er masser af planlagte aktiviteter med socialt indhold så fællesskabet 

styrkes. 

• En oplevelsesrig studietur til udlandet.  

• Et spændende og udfordrende uddannelsesforløb, hvor du får en grundig oplæring i Sanistål og alle 

vores produkter og services.  

• En bred kontaktflade med både kunder, leverandører og indkøbere. 

• Overnatning under skoleophold på Nørresundby Idrætscenter, hvis du har mere end fem kvarters 

transporttid til Aalborg.  

• Fuld forplejning under skoleophold og adgang til Nørresundby Idrætscenters mange faciliteter, bl.a. 

svømmehal, motionscenter, saunagus og svævebane.  

Arbejdsdagen som handelselev med speciale i VVS byder på en bred pallette af opgaver, fx:  

• Servicere kunder ved disk, telefon og mail. 

• Lave tilbud til kunder og bestille specialvarer. 

• Modtage varer og håndtere retur-varer på lageret.  

• Opsætte kampagne- og tilbudsudstillinger i butikken. 

• Hjælpe kunder til at bruge vores app og webbutik. 

For at blive vores kommende elev forventes der 

• At du er en teamplayer og at du er god til at samarbejde fordi vi hjælper hinanden.  

• At du trives i en udadvendt og servicemindet rolle, hvor du yder en service, der skaber værdi for 

kunden.  

• At du er engageret og nysgerrig på vores produkter, forretning og kunder samt du tør kaste dig ud i 

nye opgaver.  

• At du har afsluttet eller afslutter din adgangsgivende ungdomseksamen inden den 1. september 

2022. Er du i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, kan du kontakte din lokale 

Handelsskole.  
 

Vi glæder os til at høre fra dig 
Vi ser frem til at læse din ansøgning og høre mere om, hvorfor du ønsker at blive en del af Saniståls 

elevhold 2022. Sanistål søger elever i alle aldersgrupper, også voksenelever over 25 år.  

 

Ansøgningsfristen er den 20. marts 2022, men vi ansætter løbende, så send din ansøgning og andet 

relevant materiale (CV, uddannelsesbevis) allerede i dag. Send din ansøgning her.  

 

 

http://e-recruitment-tool.myhrsol.com/sanistaal/Jobs/TemplatePreview/11198


 

 

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til kontakte elevansvarlig, Helle H. Brogaard, på tlf.26 14 

70 50. Ved øvrige spørgsmål kan du enten kontakte HR-konsulent Iben Tams på tlf. 40 90 39 09 eller HR 

Assistent Cathrine Jensen på tlf. 25 19 26 94.  

Om Sanistål  

Sanistål A/S er en grossist- og servicevirksomhed til industrien og byggeriet med et bredt produktsortiment. 

Sanistål har 34 fysiske butikker på landsplan og beskæftiger ca. 1.200 medarbejdere i Danmark og udlandet. 

I Sanistål investerer vi i at forstå vores kunder og i at udvikle vores relation til dem, så vi kan levere 

innovative og digitale løsninger, der hjælper dem til at øge deres lønsomhed og få succes.   

Læs mere om Saniståls nye eksklusive elevuddannelse her.  

 

 

 

https://info.sanistaal.com/elevuudannelse

