
Stock Group A/S søger junior sælger til Fyn

Stock Group A/S vokser med hastige skridt 
og derfor udvider vi nu medarbejdersta-
ben yderligere. Derfor søger vi nu en Junior 
Sælger til at dække virksomhedens mange 
tiltag. Vi er beliggende i Vejle, men opererer 
rundt i hele Danmark. Stock Group er føren-
de på salg af produkter, der er med til at øge 
kundestrømmen i Detailhandlen. 

Hovedkontoret i Vejle ligger sammen med 
vores lager, hvilket gør at vi dynamisk kan 
igangsætte nye processer. Vi består af 12 
medarbejdere, der hver dag går på job, for at 
gøre en forskel for hinanden og en forskel for 
vores kunder. Stemningen er i top og vi rid-
er på en bølge af succes. Så har du humøret 
og passionen, så er det måske dig vi søger til 
denne stilling.

Vi tilbyder
Et friskt ungt team, hvor humøret er højt og 
med masser af sammenhold. Ud over dette 
kan du forvente:

• Ordnede arbejdsforhold med højt til 

loftet

• Fantastiske kolleger, der sørger for du 

kommer godt ind i virksomheden

• Stor frihed til at sætte dit eget præg

Dine primære opgaver
• Servicerer vores kunder i region Fyn.

• Være med til at igangsætte vores nye 

idéer

• Lave fremragende salgsudstillinger i 

butikker

• Videreudvikle Stock Group A/S 

Vi tænker du
• Har erfaring fra lignende job eller kom-

mer fra et job i Detailhandlen

• Har kørekort

• Er smilende, imødekommende og vel-

soigneret

• Kan yde en fremragende kunde- og kolle-

gaservice

Interesseret?
Er du interesseret i at få en elevuddan-
nelse hos os, så send din ansøgning og CV, 
samt dit eksamensbevis hurtigst mulig. Vi  
holder samtaler løbende, så tøv ikke med at 
sende. Vi ønsker stillingen besat d. 1. marts 
2021. Har du yderligere spørgsmål, kan du  
kontakte vores elevansvarlig Jonas Chris-
tensen på:

 61124925
 jonas.christensen@stockgroup.dk

Samtaler afholdes løbende og vi forventer start 1/3-

20 eller 1/4-20

Hovedkontor
Edisonvej 1
7100 Vejle

Kontaktperson:
Projektchef
Jonas Christensen 
61 12 49 25
jonas.christensen@
stockgroup.dk

Ansættelsestype
Fultid

Tiltrædelse
1. Marts 2021 el.
1. April 2021

Mere information
www.stockgroup.dk
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