
Er du SuperBrugsens næste salgselev ? 

 

Vil du have løn for og lære en masse om butik og salg og få venner for livet ? 

Nu har du mulighed for og blande praktisk arbejde med korte, fede skoleophold i en 2- årig elevperiode. 

 

Lær alt om og arbejde i butik 

Som salgselev arbejder du fuldtid i SuperBrugsen Marstal. I butikken kommer du til og prøve det hele - lige 

fra og tale med kunder, når du sidder i kassen, til og fylde varer op og til og arbejde på lagret. 

Hurtigt bliver du en del af et super sammenhold, hvor vi sørger for, at du bliver godt klædt på til at hjælpe 

vores kunder og inden du har set dig om, har kunderne lært dig og dit gode humør at kende 

 

Knyt nye venskaber på udfordrende skoleophold 

I løbet af uddannelsen er du på 8 korte skoleophold af 1 uges varighed sammen med en masse andre 

elever. Vi sørger for det hele. 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. 

Der er også masse fælles aktiviteter, der gør det let for dig at få nye venner på tværs af butikker 

 

Er jeg mon jeres næste supersælger ? 

I SuperBrugsen møder du topprofessionelle, dygtige fagfolk, som står klar til at lære fra sig. Derfor er det 

vigtigt, at du er åben og har lyst til at lære om at vejlede vores kunder på den bedste måde. 

 

En positiv indstilling, som smitter af på både kunder og kollegaer, er dit første skridt på vej mod at blive 

supersælger. 

Desuden har du: 

Bestået HG,EUD grundforløb, EUX eller HHX. Du kan også have en STX/HF/HTX. gerne suppleret med 5 

ugers EUS 

flair for at sælge og lysten til og blive en dygtig sælger 

 

Har du hvad der skal til ? 

For mere information er du velkommen til og ringe til Hardy Overlund på 62531780 

Du sender din ansøgning til Hardy.overlund@superbrugsen.dk senest den 26 Juli 
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