Vil du starte din karriere som:

Handelselev med speciale i salg
Ønsker du at uddanne dig indenfor salg og kundeservice i en international
virksomhed? Ønsker du en elevplads, hvor du selv kan påvirke hvor stort
ansvar du får, og hvor dit bidrag er vigtigt? Så er du måske vores nye
kollega.
Gumlink Confectionery Company er et salgsselskab i et joint-venture mellem danske Bagger-Sørensen og tyrkiske
Ülker. Vi er blandt Europas førende leverandører af private label tyggegummi og konfekture. Vi er et team på 28
personer, som brænder for at gøre Gumlink Confectionery Company til kundernes foretrukne valg.
Som elev i Gumlink Confectionery Company bliver du en del af et et customer service team på 5 personer, som
servicerer en bred vifte af store, udenlandske kunder.
VI TILBYDER DIG EN VARIERET HVERDAG HVOR DU BL.A. FÅR ANSVAR FOR:
»» Ordrehåndtering; indtastning, koordinering og opfølgning
»» Returforsendelser samt debit- og kreditnotaer
»» Indtastning og tilretning af salgsforecast og priser
»» Support til Key Account Managers og generelt til virksomheden
»» Bestilling og pakning af vareprøver, håndtering af kurerforsendelser, fakturering og post
»» Varetagelse vores info-mail og besvarelse af telefonopkald på virksomhedens hovednummer
Herudover vil du få mulighed for at erhverve dig erfaring i virksomhedens øvrige afdelinger og deltage på messe.
Du vil få en bred kontaktflade og være bindeled mellem planlægning, logistik og kunder. Du bliver en del af en
flad organisation, som har en uformel og humoristisk omgangstone. Også når tingene går stærkt.

»Hos Gumlink Confectionery
Company arbejder vi på
tværs af landegrænser,
og der bliver udfordret på
elevens sprogkundskaber og
argumentationsfærdigheder.

VI FORESTILLER OS AT DU:
»» arbejder selvstændigt og kan lide at have og tage ansvar
»» er imødekommende og positiv af natur
»» er opsøgende og tager gerne selv initiativ
»» har gå-på-mod og styrer dine opgaver i mål – også hvis vejen dertil er snoet
»» befinder dig godt i et miljø hvor nogle dage er »smooth sailing« og andre er travle og uforudsigelige

Jeg har været en meget nysgerrig
elev. Hvis jeg er begyndt at
kede mig, har jeg bedt om flere
opgaver og udfordringer. Jo større
selvstændighed og læreringslyst
man viser, jo mere ansvar får
man.«

VI HAR OGSÅ ET PAR FAGLIGE KRAV OG ØNSKER:
»» Du skriver og taler fejlfrit dansk og begår dig uden besvær på engelsk i skrift og tale
»» Mestrer du et 3. sprog er det en fordel (tysk, fransk, spansk, russisk, tyrkisk)
»» Flair for IT og rutineret brug af Microsoft Office. Erfaring med Office365 eller SharePoint er en fordel.
»» Afsluttet adgangsgivende grunduddannelse EUD/EUX eller studentereksamen (HHX/STX/HF) i kombination
med det krævede grundforløb (HGS/EUS).

»Man bliver en del af en større
familie, når man bliver budt
velkommen hos Gumlink
Confectionery Company. Eleven
står aldrig alene under sin
læreringsperiode. Der er hjælp
at hente og man kommer til at
arbejde på tværs af afdelingerne.«

Vi er en lille fleksibel organisation, der arbejder efter frihed under ansvar, og vi lover dig struktureret oplæring og
kontinuerlig kompetenceudvikling.
Dit arbejdssted bliver vores helt nye kontor i DANDY Business Park i Vejle.

Agnese Salina, tidligere elev.

Kunne du tænke dig at blive vores nye kollega, så send ansøgning, CV og eksamensbevis hurtigst muligt og
senest d. 12.12 2018 til tias@gumlinkcc.com. Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte
Sales Coordinator Tina Aarsleff Schou på tlf. 4647 5421. Ansættelsesstart er primo 2019 efter aftale.
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