
VIL DU VÆRE EN DEL AF VORES UNIKKE 
SMYKKEUNIVERS?
Smitter du andre med dit gode humør og gå-på-mod, og ønsker 
du at lære at vejlede og servicere kunder i verdensklasse? I vores 
butikker ønsker vi at give vores kunder en fantastisk og unik 
oplevelse, og vores personale er vores vigtigste aktiv for at opnå 
dette mål. Du kan blive en del af vores team og gøre en forskel.

VI FORVENTER AT DU: 
• Har gennemført og bestået HHX eller EUX.
• Er initiativrig, livsglad og udadvendt.
• Er god til at kommunikere og brænder for at lære.
• Er loyal og har en positiv indflydelse på dine  

omgivelser. 
• Er ansvarlig og punktlig.
• Selvstændig og detaljeorienteret.
• Er flexibel i forhold til aften- og weekendvagter  

samt ferie. 

VI TILBYDER:
I Pilgrim bliver du en del af en international  
virksomhed, der tror på, at gode resultater skabes gennem 
engagement, kvalitet og samarbejde. 

Som elev i Pilgrim, skal du gennemgå et 2-årigt forløb i vores butik. 
I butikken vil du både komme til at stå ved kassen, men også lære 
at servicere og rådgive vores kunder omkring Pilgrim og vores pro-
dukter, samt skyde huller i ørerne på vores kunder. Desuden vil du  
få kendskab til visual merchandising, kampagner og lagerstyring. 
Altid vejledt af gode kolleger. 

Arbejdstiden er 37 timer om ugen. Løn efter gældende  
overenskomst og opstart efter aftale.

SEND DIN ANSØGNING
samt et CV inkl. foto og en videohilsen på max et par 
minutter, hvor du kort præsenterer dig selv, og hvorfor du gerne vil 
arbejde i Pilgrim. 

Rosengårdcentret: Shop Manager Kiri Pryds, kipr@pilgrim.dk
Kolding Storcenter: Shop Manager Chanet Jønsson. koldingstor-
center@pilgrim.dk med ’Elev’ i emnefeltet. 

Ansøgningsfrist: Hurtigst muligt og løbende
Ansættelsesstart: Start efter aftale, men senest primo oktober 2022.
Alle henvendelser behandles fortroligt. 

VI GLÆDER OS TIL AT HØRE FRA DIG 

VI SØGER 
ELEVER TIL 

VORES BUTIKKER

JOIN THE 
JOURNEY

Med næsten 40 års erfar ing inden for håndlavede smykker,  og med sol ide rødder i  Skanderborg ,  har Pi lgr im s lået s ig fast som et stærkt smyk-
kebrand i  både ind- og udland.Pi lgr im er en dansk ,  fami l ieejet v irksomhed, som på verdensplan har ca.  200 engagerede og posit ive medarbej-
dere,  der al le sætter en dyd i  at skabe succes for v irksomheden. P i lgr im er en dynamisk v irksomhed, hvor hjertevarme og respekt for medmen-
nesker er dyder,  der pr ior i teres højt.  Du kan læse mere på www.pi lgr im.dk.


