Er du vores nye salgselev?
Er du serviceminded, dedikeret og passioneret omkring salg? Og kunne du tænke dig en
salgsuddannelse inden for elektronik samt at blive specialist i Bang & Olufsen produkter?
Så er det måske dig, vi søger hos Bremdal Radio & TV!
Som salgselev hos Bremdal Radio vil du komme til at indgå i et team af passioneret og dygtige sælgere, der
er klar til at dele deres viden med dig. Bremdal Radio har været Bang & Olufsen forhandler siden 1978, og vi
er stolte over at kunne kalde os Bang & Olufsen eksperter. Som salgselev ved Bremdal Radio vil du både
internt og ekstern blive grundigt oplært i Bang & Olufsens produkter og løsninger. Som udlært salgsassistent ved os, kan du trykt kalde dig specialist inde for Bang & Olufsen produkter.
Din daglige arbejdsgang vil foregå i vores butik her i Bremdal. Butikken rummer en stor Bang & Olufsens
afdeling, fyldt med de nyeste produkter. Derudover fungerer vi også som Expert butik.
Forventninger
Som elev ved Bremdal Radio kan du forvente at være omgivet af passioneret fagfolk der brænder for, at
sælge de rigtige løsninger og yde en kundeservice i særklasse. Vores service til vores kunder skal altid være
i top og alle skal vide at Bremdal Radio ikke blot sælger kvalitetsprodukter, men også leverer en fantastisk
service uanset hvem du er og hvad du køber. For at efterleve dette princip forventer vi, at du brænder lige
så meget for at give kunderne gode oplevelser som vi gør. Du skal være serviceminded, engageret og have
interessen for elektronik.

Hvem er du?
•
•
•
•

Du brænder for salg og god kundeservice
Du har gennemført HG2, HHX eller HGS
Du er fyldt 18
Du er klar på et 10 ugers skoleophold i Ringsted, fordelt over 2 år.

Lyder det som noget for dig?

Så send din ansøgning samt CV til Morten@bremdalradio.dk. Har du spørgsmål er du meget velkommen til
at kontakte Morten Kristensen på telefon: 9785 3366 eller mail: morten@bremdalradio.dk

