Fakta søger elever, der kan gå hele vejen og blive ledere
I fakta ønsker vi, at vores elever bliver ledere efter endt uddannelse. Hvis du derfor har ambitioner om at
blive souschef, og måske endda butikschef i detail, så vil vi gerne hjælpe dig på vej.
Lær alt om at arbejde i butik
Som salgselev arbejder du fuldtid og du får lov til at prøve det hele – fra opfyldning af varer og tale med
kunderne i kassen til at arbejde på lageret og bestille varer.
Du bliver en del at et team med et super sammenhold, hvor I er sammen om at gøre fakta til Danmarks
flinkeste discountbutik. Når du hjælper kunderne med at finde varer og sørger for, at der er pænt, er du
med til at gøre det nemt at handle i fakta.
Lærerige skoleophold og studietur
I løbet af uddannelsen er du på 8 korte skoleophold af 1 uges varighed sammen med en masse andre
elever fra detailkoncernen Coop. Vi sørger for det hele – og det er et godt break fra dit job i butikken. Her
begynder brikkerne at falde på plads, og pludselig giver det mening, hvorfor I gør, som I gør i butikken.
Du bliver tilbudt en gratis studietur med de andre elever fra dit hold, og derudover er der en masse fælles
aktiviteter, der gør det let for dig at få nye venner på tværs af fakta-butikker og de andre Coop-kæder;
Kvickly, Dagli’Brugsen og SuperBrugsen.
Du får altså mere end en praktisk uddannelse. Du får en hverdag med fuld fart på – og en elevtid med
fokus på dig, din uddannelse og gode venner.
Kan du se dig selv som leder?
I fakta vil vi være det lokale, hverdags- og lavprissupermarked, og det kræver dygtige ledere. Vi ser vores
elev som kommende lederkandidater - og vi vil arbejde aktivt, for at gøre dig klar til at blive leder i en af
vores butikker efter endt uddannelse.
Det kræver, at du er åben og villig til at lære, trives med højt tempo og er forandringsparat. Det vigtigste er
dog, at du har lyst til at lære at give vores kunder en god oplevelse og har en positiv indstilling, der smitter.

Derudover kan du have en af følgende uddannelsesbaggrunde:

•
•

HG, EUD grundforløb, EUX eller HHX
STX/HF/HTX, gerne suppleret med 5 ugers EUS
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Kig forbi butikken og tag en snak med butikschef Esben E. Frederiksen eller ring på tlf. 9740 5234

