
Rumas ApS søger 
salgselev

HG2 / EUD (GF2) / EUX (det studiekompetencegivende forløb)
HHX-bevis
HTX, STX eller HF, suppleret med et 5 ugers EUS5 forløb fra Handelsskolen

Har du mod på en alsidig, udfordrende og travl hverdag, hvor du får lov til at prøve kræfter med en række
spændende og selvstændige opgaver? Så er det måske dig, der skal være vores nye salgselev?

Som vores nye salgselev vil du gennemgå et toårigt uddannelsesforløb, hvor du vil varetage forskellige
opgaver og i takt med din udvikling, vil du gradvist få større ansvar. Du vil få mange og varierende opgaver
inden for salgssupport, herunder indtastning af tilbud og ordrer, daglig kontakt og kommunikation med
kunder og salgskonsulenter omkring leverancer, logistik, vedligeholdelse af kundeoplysninger, almindeligt
forefaldende kontorarbejde og spændende ad hoc-opgaver. Kort sagt et forløb, hvor du kommer til at
indgå i vores salgsteam.

Dine faglige kompetencer
For at komme i betragtning til stillingen som salgselev skal du have bestået en af følgende uddannelser:

Er du 25 år eller derover, og har du opstartet grundforløbet efter 1. august 2015, skal du medsende en
uddannelsesplan, som kan rekvireres via henvendelse til den lokale Handelsskole.

.
 

Har du lyst til at blive salgselev hos Rumas ApS, så send din ansøgning og CV til HR- og administrations-
ansvarlig Rita Krogh Jørgensen på mail job@rumas.dk. Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Rita på telefon
3030 4621

Rumas har siden 1969 designet møbler til det moderne kontor. Vi har en lang tradition for at skabe funktionelle og
elegante møbler i høj kvalitet i et  design der bygger på passion for godt håndværk samt en kompromisløs
holdning til detaljer og finish. 

Et uddannelsesforløb i en innovativ
virksomhed
Gode muligheder for personlig og
faglig udvikling
Høj grad af selvstændighed, ansvar og
korte beslutningsveje
Gode kollegaer og en uformel
omgangstone i et dynamisk miljø

Vi tilbyder Du brænder for salg og har stort gå-på mod
Du er en positiv, udadvendt og proaktiv person, som
kan lide udfordringer
Du går naturligt 'den ekstra mil' ift. god kundeservice
Du er energisk og effektiv, men stadig grundig og med
sans for detaljen
Du er struktureret og følger opgaverne hele vejen
Du kan lide at arbejde selvstændigt, men du kan også
indgå i samarbejde med andre
Du er tillidsvækkende og troværdig med god
situationsfornemmelse
Du har gode it-kundskaber

Vi forventer

Ansøgningsfrist:
Hurtigst muligt og
inden den 4. juni
2021. Tiltrædelse
hurtigst muligt, men
vi venter gerne på
den rette person.

Sted:
Rumas ApS
Skibsbyggerivej 12 
9000 Aalborg - 
Interesseret?

mailto:job@rumas.dk

