FÅ KICKSTARTET DIN KARRIERE MED EN HANDELSUDDANNELSE INDENFOR
SALG OG INDKØB!
Kunne du tænke dig en handelsuddannelse med fokus på salg, indkøb og
kundeservice i en veletableret handelsvirksomhed, hvor du får masser af muligheder
for at udvikle dine faglige og personlige kompetencer? Så er du måske vores
kommende handelselev i et toårigt elevforløb med opstart den 1. september 2022.

DÉT FÅR DU SOM HANDELSELEV VED CLEAN CARE:
Du bliver en del af et engageret team af medarbejdere, hvor du vil indgå aktivt i
vores kundeservice og indkøbsafdeling. Under din uddannelse lærer du om salg,
kundeservice og indkøb, herunder:
•

At yde førsteklasses kundeservice

•

Ordrebehandling i AX

•

Salgssupport og back-office-funktioner

•

Disponering af varer

•

Udarbejde indkøbsordrer

•

Forskellige administrative opgaver i indkøb og kundeservice
I løbet af uddannelsen kommer du desuden rundt i alle vores 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 og din interesse for at
servicere kunder og hjælpe dem med at finde gode løsninger. 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.

DINE KVALIFIKATIONER!
Som handelselev hos os lægger vi 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
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•

Er sproglig stærk i dansk i skrift og tale

•

Har erfaring med Office-pakken og har let ved at lære nye digitale værktøjer
For et komme i betragtning til stillingen som handelselev skal du have bestået (med
fagretningen handel):
-

EUD eller EUX-bevis

HTX, STX eller HF bevis, suppleret med et 5 ugers EU's grundforløb fra
Handelsskolen.
Alle ansøgere på 25 år eller derover, som har opstartet grundforløbet efter 1. august
2015, skal medsende en uddannelsesplan.
HVEM ER VI?
Clean Care A/S er en spændende virksomhed, der dagligt servicerer vores mange
B2B-kunder og håndterer hundredvis af ordrer fra vores lager og kontor i Aalborg
SØ. Vi er 26 motiverede kollegaer, som alle arbejder målrettet for at skabe resultater
og have tilfredse kunder. I hverdagen har vi et godt fællesskab, en uformel tone med
godt humør, og så er her plads til at stille spørgsmål.
Clean Care er rengøringsnørder med et omfattende varesortiment af
rengøringsartikler og forbrugsvarer samt leverandør af fødevare- og
fastfoodemballager, éngangsartikler, hygiejne- og rengøringsløsninger. Vores
kundekreds omfatter B2B kunder i hele Danmark.
Clean Care er en del af den internationale Bunzl-koncern, som har virksomheder i
over 31 lande. Læs mere om Clean Care på www.cleancare.dk.
VIL DU MED PÅ HOLDET?
Så send en ansøgning og fortæl os om dig selv, dine faglige interesser og din
erhvervserfaring/fritidsjob.
Hvis du vil vide mere om stillingen, så skriv eller ring til Charlotte Lundsgaard på
clu@cleancare.dk eller tlf. 7218 6835.
Vi indkalder ansøgere løbende til samtale, så skriv til os hurtigst muligt og
senest den 1. juli 2022.
Vi glæder os rigtig meget til at høre fra dig.
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