MultiLine A/S, Sorø

Er du sommerens skarpeste bud på vores nye handelselev i
Salg?
Kunne du tænke dig en uddannelse som handelsassistent med fokus på salg og kundeservice i en
virksomhed præget af arbejdsglæde, trivsel og frihed under ansvar? Så er det måske dig, vi søger!
Handelselev, Salg
Som handelselev hos MultiLine A/S vil du i løbet af det to-årige uddannelsesforløb veksle mellem skoleophold
og din base i Telesalg, som har ansvaret for vores mindre kunder. Under uddannelsen lærer du alt om
salgets mange facetter, herunder:
•
•
•
•
•
•
•

At yde førsteklasses kundeservice
Værdibaseret salg
Prissætning
Ordrebehandling i AX
Salgssupport og back-office funktioner
At anvende kampagnematerialer i salget
Messeaktiviteter

I løbet af uddannelsen kommer du desuden rundt i alle afdelinger, så du får en grundig forståelse for hele
virksomhedens værdikæde, fra indkøb over logistik til betalingsprocessen.
Stillingen stiller derfor store krav til dine samarbejdsevner. Til gengæld lover vi dig masser af udfordringer
og et velstruktureret uddannelsesforløb, som giver dig de bedste forudsætninger for at komme videre i din
karriere efter endt uddannelse – enten hos os eller eksternt.
Har du det, der skal til?
Vi lægger vægt på, at du:
• Er udadvendt og nysgerrig
• Har drive og er engageret
• Er service- og samarbejdsorienteret
• Er selvstændig og trives med ansvar
• Er god til tal
• Er sprogligt stærk i dansk og engelsk skriftligt såvel som mundtligt
• Har erfaring med Office-pakken
• Er færdig med, eller bliver færdig med EUD, EUX eller HHX/STX/HTX suppleret med EUS til sommer
Hvem er vi?
MultiLine A/S sælger engangsservice, borddækningsartikler, fødevareemballage, rengøringsmidler og
køkkenudstyr til private og offentlige virksomheder i Danmark og i Skandinavien. Vi er 180 dedikerede
kolleger fordelt på vores to lokationer i Sorø og Randers. Vores kultur er præget af en uformel og
humoristisk tone, og her er plads til at stille spørgsmål.
Hvad gør du nu?
Send din ansøgning og CV vedlagt foto, kopi af eksamensbeviser/standpunktskarakter gerne suppleret med
udtalelser fra nuværende eller tidligere (fritids-) jobs til elev@multiline.dk hurtigst muligt og senest den
6. marts. Vi afholder løbende samtaler og forventer, at du er klar til at starte hos os medio august 2019.
Har du spørgsmål vedr. stillingen, er du velkommen til at kontakte HR Manager Solveig Heron, telefon 3242
2083.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning

MultiLine er ejet af den engelske virksomhed BUNZL plc, som er repræsenteret i 31 lande
med 13.000 ansatte og en omsætning på DKK 72 mia. Se mere på www.multiline.dk.

