Engageret elev til butik & lager i Lemvig
Har du lyst til at arbejde med handel og hestekræfter
- så er en elevplads hos Anker Bjerre A/S måske lige dig?
Til vores afdeling i Lemvig søger vi en elev/ voksenelev til vores butik og reservedelslager, som har det formål at yde
en professionel service for vores kunder, der kommer fra et stort opland og fra forskellige brancher - herunder både
landbrug, skovbrug, entreprenører samt have, park og vej.
Derudover har vi også salg til private samt servicerer vores værksted/ montører med reservedele. Vi er lagerførende
på mange kendte brands, og du får derfor et godt branchekendskab, en bred viden og en stor erfaring inden for faget!
Som handelsassistentelev med speciale i landbrugsmaskiner, tilbyder vi en alsidig og bred uddannelse i et lærerigt
arbejdsmiljø, hvor du bliver godt rustet til fremtiden.
I uddannelsen får du bl.a. kompetencer ift.:
• Professionel og serviceminded kundebetjening, herunder sikre levering og kundetilfredshed
• Kunderelationer, rådgivning og support i forbindelse med salg af produkter og løsninger
• Lagerstyring, logistik, indkøb og leverandørsamarbejde
• PLUS en masse andet!
Tiltrædelse efter aftale ift. uddannelsesstart - med praktiksted i vores Lemvig-afdeling.
Vi sørger for at du kommer godt og grundigt omkring de forskellige emner under din elevtid - i en alsidig og spændende
hverdag med gode kollegaer og trygge rammer.
Vi lægger vægt på
- At du er interesseret og motiveret for uddannelsen
- At du er engageret, stabil og pligtopfyldende
- At du er godt til at samarbejde, er fleksibel og kan trives med at have travlt periodevis
- Kendskab til landbrugsbranchen er en fordel, men ikke et krav
- At du kan forene dig med vores værdier (www. http://ankerbjerre.dk/om-os/vision--mission-og-vaerdier.aspx)
Vi tilbyder
En elevplads i en moderne virksomhed med en flad organisation, jyske værdier og en uformel, social omgangstone,
hvor vi arbejder med respekt for hinanden på tværs af hele organisationen.
Ansøgning
Send din ansøgning mærket “elev - Lemvig” til direktør, Anders Frandsen på af@ankerbjerre.dk snarest muligt.
Ansøgningerne vil blive behandlet løbende - vi venter dog gerne på den rette!
Yderligere oplysninger om elevpladsen fås ved henvendelse til Anders Frandsen på 2013 6713
Anker Bjerre A/S er en maskinforretning med forhandling af New Holland og andre maskiner samt udstyr til landbrug,
skovbrug, have, park og vej samt til entreprenørbranchen. Vi er lagerførende på handelsvarer og reservedele af høj kvalitet til
både erhvervs- og privatkunder.
Fordelt på to lokationer - i Holstebro og Lemvig - beskæftiger Anker Bjerre A/S sammenlagt ca. 50 dygtige medarbejdere, som
løbende bliver uddannet til at håndtere service og vedligeholdelse på de nyeste maskiner i branchen. Det gør det muligt for os at
levere en professionel service på et bredt program af landbrugs-, entreprenør- og have/parkmaskiner.
Vores kundekreds består i dag af landmænd, maskinstationer, minkfarmere, kommuner, entreprenører, boligselskaber, hestefolk, anlægsgartnere, fritidslandmænd og private fordelt over hele landet. Derudover har vi handel med kunder fra hele Europa.
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