
Vil du starte din karriere som 

Handelselev med speciale i salg 
Ønsker du at uddanne dig indenfor salg og kundeservice i en international virksom-
hed? 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 dan-
ske Bagger-Sørensen og tyrkiske Ülker. Vi er blandt Europas førende leverandører 
af private label tyggegummi og konfekture. Produkterne produceres i Tyrkiet og 
sælges til b-t-b kunder i det meste af verden. 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 
• Support til Key Account Managers, Customer Service, Administration Manager   
   og generelt til virksomheden
• Bestilling og pakning af vareprøver, håndtering af kurerforsendelser, fakturering  
   og post
• Varetagelse af vores info-mail og besvarelse af telefonopkald på virksomhedens   
   hovednummer

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. 

Gumlink Confectionery Company A/S – Lysholt Allé 11 – 7100 Vejle – Tlf. +45 46475400 – Fax +45 46475459 – www.gumlinkcc.com 

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

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   
    Share Point er en fordel. 
• Afsluttet adgangsgivende grunduddannelse EUX og HHX elever har direkte angang    
   til elevpladsen. STX, HF og HTX elever har brug for et supplerende 5 ugers EUD-S  
   forløb med fagretning handel. Elever med EUD og HG med handelsspecialet kan   
    også søge elevpladsen. 
• Har du lyst til at begynde din karriere hos os, lover vi dig struktureret oplæring    
    og kontinuerlig kompetenceudvikling.  

Vi er en lille, fleksibel organisation og arbejder med frihed under ansvar. 

Dit arbejdssted bliver vores helt nye kontor i DANDY Business Park i Vejle.  

Kunne du tænke dig at blive vores nye kollega, så send ansøgning, CV og eksamens-
bevis hurtigst muligt og senest d. 15/4-21 til selm@gumlinkcc.com. Har du 
spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte Administration Manager 
Selma Fejzic på tlf. 4647 5419. Ansættelsesstart er 1/8-21. 

Agnese, 24, blev færdig-
uddannet i september 
2018 med et flot 12 tal 
- fastansat salgskoordina-
tor på andet år. 

Jeg havde aldrig forestillet 
mig at være handelselev i 
en international virksom-
hed beliggende i lille Vejle 
og sælge tyggegummi 
verden over! Hos Gumlink 
Confectionery Co. er det 
ikke bare en arbejdsplads 
man får tildelt, men man 
bliver også medlem af en 
lille familie, som er villige 
til at hjælpe én, tale alvor-
ligt og joke, på kryds og 
tværs af afdelinger. Du får 
frihed under ansvar til at 
skabe egen indlæring på 
egen hånd, som jeg klart 
satte stor pris på, samt 
at få større indsigt i vores 
produkter, kunder, sælgere 
og kollegaer på dagligt 
basis. Hvis du er engageret, 
villig til at udfordre dig 
selv og har lyst til at få et 
godt tag i dit professionelle 
arbejdsliv, så giver GCC 
dig muligheden for dette. 

Genopslag


