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Redoffice Konpap søger

Salgselev til vores butik i Viborg
Har du ben i næsen, masser af gåpåmod og lyst til at sælge? Er du salgs- og serviceminded?
Kan du lide masser af daglige kontakt og en travl hverdag? Og har du lyst til at lære faget i en butik,
hvor hver dag byder på nye udfordringer?
Hos os er kontorsalg ikke bare kontorsalg. Vi sælger både til store og små virksomheder, til erhverv
og private. Og vi dækker alle behov derimellem. Hos os får du viden om salg af alt fra kopipapir,
over kaffemaskiner til videokonference-systemer.
En salgselev hos os kommer til at være en aktiv og vigtig del af det daglige arbejde. Vi tror på, at
ansvar og tillid giver de dygtigste elever. Hver dag kommer du til at arbejde med kolleger, der gerne
står til rådighed med sparring og hjælp til alle de udfordringer, du får i din hverdag.
Redoffice Konpap er en større kontorforsyning med butikker i Nykøbing Mors, Skive, Thisted, Holstebro og Viborg, hvorfra vi sælger kontorartikler, emballage, kontormøbler og kopi/print-løsninger
til vores kunder.
Som elev hos os, kommer du bl.a. til at arbejde med:
• Salg
• Eksponering af varer
• Kundevejledning
• Drift af butikken
Du skal have afsluttet en af disse uddannelser:
• HG2
• GF2(1 årig)
• EUX (2 årig)
• EUD Business
• HGS (samt 10 uger grundforløb for STX, HF & HTX)
• HHX (samt 5 ugers grundforløb)
Vi forventer at du:
• Brænder for salg og servicerer kunderne med et smil
• Er energisk og kan lide en aktiv hverdag
• Er ansvarlig og grundig, og følger op på dine ting
• Har IT-flair og er vant til, at IT er en naturlig del af hverdagen
Vi tilbyder til gengæld:
• At du får mulighed for at udvikle dig og får sparring fra
• En virksomhed i vækst og positiv udvikling med en hektisk men spændende og afvekslende hverdag
• En kultur, hvor omgangstonen er uformel og humoristisk, men stadig præget af resultatfokus og
vinderinstinkt
• En organisation med en flad struktur, hvor du får ansvar og dine resultater bliver påskønnet
Har du spørgsmål til stillingen, kan du stille dem til butikschef Morten Nielsen på tlf. 26 27 01 46.
Hvis du matcher ovenstående profil og ønsker at blive en del af holdet, så send din ansøgning til Morten
på mail mkn@redofficekonpap.dk. Ansøgningsfrist 30. juni 2022.
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