JYSK Danmark søger elever til hele landet

klik her: https://job.jysk.dk/butikken#node-589
Er du klar til at yde Danmarks bedste kundeservice og til at kæmpe for et godt salg? Trives du med at arbejde i en omskiftelig hverdag
med konstante udfordringer? Vil du gerne have en af Danmarks bedste elevuddannelser? Så er du præcis den elev, vi er på udkig efter.

Du skal have gennemført en HHX (suppleret med et fem ugers grundforløb inden for detailhandel), HGS/EUD-S (detail), HGV, HG eller
GF2 for at kunne søge ind som JYSK-elev.

You bring dedication and…
• du brænder for et godt salg
• du sætter kunderne først gennem Danmarks bedste kundeservice
• du er ivrig efter at lære og klar på nye udfordringer
• du er klar til to år fyldt med læring - både på skolen og i butikken
• du er klar til at tage fat og være en aktiv del af teamet
• du har drive og ambitioner om en karriere i JYSK

You meet possibilities and we offer you…
• en professionel elevuddannelse med skoleophold på vores eget Academy
• udvikling og træning som en vigtig del af hverdagen
• en attraktiv bonus der belønner salg og gode resultater
• en hverdag, hvor vi konkurrerer og fejrer performance og flotte resultater
• en virksomhedskultur ud over det sædvanlige – det skal opleves!

JYSK er vokset fra én butik i Danmark i 1979 til i dag at have mere end 2.500 butikker verden over. For at sikre den fremtidige vækst, vi
har brug for de absolut bedste medarbejdere. Grib chancen for at blive en del af JYSK og vores succes. If you bring dedication, you will
meet possibilities.

Vær opmærksom på, at der kan indgå videointerview som en del af rekrutteringsprocessen og derfor vil du muligvis blive bedt om at
gennemføre et videointerview, hvor vi glæder os til at høre mere om din motivation for jobbet og erfaring.

Er du klar til at tage næste eller måske første skridt i din karriere, så send os din ansøgning her. Vil du vide mere? Så klik her - mød en af
vores elever og lær mere om JYSK som arbejdsplads.
Du kan også læse meget mere om vores elevuddannelse her: elev.jysk.dk og følge os på Instagram og Facebook @JYSKELEV

Har du spørgsmål til JYSK's elevuddannelse, kan du kontakte JYSK Academy på tlf. 89 39 75 90.

Kontraktart
Tidsbegrænset

Address
JYSK A/S
Centervej 1, Gatten
9640 Farsø
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Contact Person
Anne Marie Hørdum Bager (+4589397590)

