
OM DIG
Som person er du udadvendt, har nemt ved at 

snakke med de mennesker du møder på din 

vej, og du kan se dig selv skabe nye relationer.

I arbejdet som køkkenkonsulent er omhygge-

lighed og det at være detaljeorienteret vigtige 

egenskaber, og netop disse egenskaber har 

allerede givet sig til udtryk i måden, du har 

løst opgaver på i forbindelse med din uddan-

nelse eller tidligere job.

Den gode dialog med kunder og kollegaer er 

vejen til et godt salgsarbejde, og vi forventer 

derfor, at du er seriøs, professionel og moden i 

din fremtoning, så du i samarbejde med dine 

køkkenkollegaer kan opfylde Svane Køk-

kenets målsætning om at være danskernes 

foretrukne køkkenleverandør.  

OM STILLINGEN SOM SALGSELEV/ 
SALGSTRAINEE
Køkkenfaguddannelsen løber over 2 år og 

størstedelen af din uddannelse foregår i butik-

ken, mens den teoretiske uddannelse foregår 

på Handelsfagskolen i Odder i selskab med 

elever fra hele køkkenbranchen og hos Svane 

Køkkenet, hvor du bliver en del af et samlet 

trainee hold.

Som salgstrainee hos Svane Køkkenet vil du 

gennemgå Svane Køkkenets interne ud-

dannelse bestående af træning i produkter, 

tegnefærdigheder og oplæring i it-værktøjer. 

Du vil, som Salgs traniee i vores kæde, få din 

helt egen onboard ing- og uddannelsesplan, 

som der løbende følges op på i løbet af din 

uddannelse.

Kort sagt, du får køkkenbranchens bedste 

oplæring med dybdegående produktkend-

skab til køkkenfaget og Svane Køkkenets 

produkter, læring i kreativ boligindretning, 

samt en solid salgserfaring fra vores interne 

salgsuddannelser.

Du vil efter endt uddannelse være udlært 

salgsassistent med speciale i køkken, bad og 

garderobe.

KONKURRENCEMENNESKE MED SANS 
FOR SALG OG DESIGN ER EN FORDEL
I jobbet som salgstrainee skal man favne bredt 

på mange arbejdsopgaver, og du vil løbende 

blive udfordret på samt udvikle dine kompeten-

cer og evner inden for salg og design. 

Hverdagen er alsidig og aldrig kedelig med 

masser af opgaver som; daglig drift af butik-

ken, kundebetjening, tegning og design af 

inventarløsninger til kunder, tilbudsberegning 

mv.

Når ordrerne er i hus er administration, be-

stilling og håndtering af kundernes projekter 

i højsædet, så vi sikrer, at kunderne oplever 

køkkenbranchens bedste service. Kunderne 

oplever køkkenbranchens bedste service.

Vi søger derfor efter dig, der er moden, ud-

advendt og initiativrig og dig, der med et smil 

på læben kan se dig selv som fremtidens 

køkkensælger.  

ADGANGSKRAV
For at komme i betragtning til salgs trainee-

pladsen hos Svane Køkkenet, skal du have 

bestået EUD, EUX, HHX, HF, STX eller HTX. 

De gymnasiale uddannelser skal suppleres 

med henholdsvis 5 ugers EUS, som evt. 

kan tages online side løbende med salgstra-

inee-uddannelsen. Har du eksaminer efter 

de tidligere regler, bedes du kontakte en 

erhvervsskole. Er du over 25 år og har du en 

realkompetencevurdering, bedes du vedlægge 

kopi af heraf. Er du i tvivl om krav og kompe-

tencer, bedes du kontakte en erhvervsskole.

STARTTIDSPUNKT
Vi forventer opstart af Svane Køkkenets Salgs-

trainee uddannelse 1. august 2021. 

ANSØGNING OG KONTAKT
Har du set dig selv beskrevet i vores stillings-

opslag, kan du se aktuelle stillinger på www.

svane.com/job. 

se mere på svane.com

Svane Køkkenet er 100% dansk design 

og dansk produceret. Vi produ cerer alt 

samlet på vores danske fa brik, hvor der er 

fokus på høj kvalitet og kort leveringstid.

Vi lægger stor vægt på den tryghed, vi 

kan tilbyde kunderne, når de kø ber hos 

Svane Køkkenet. Vores sortiment er stort 

og bredt, og vi udvikler nye køkken-

designs hvert år, som kun findes hos 

Svane Køkkenet –  til attraktive priser.

Start din karriere som  
salgstrainee hos Danmarks 
stærkeste køkkenbrand
SVANE KØKKENET SØGER SALGSELEVER/SALGSTRAINEES I  
ODENSE, VEJLE, VIBORG OG AABENRAA

Har du spørgsmål til Salgselev/Salgs-

traniee-uddannelsen hos Svane 

Køkkenet, er du velkommen til at 

kontakte landeschef Morten Christen-

sen mob. 4121 7004 eller Trainer Lone 

Stampe mob. 2541 9052. 

Vi ser frem til at modtage din ansøg-

ning til køkkenbranchen.


