
Hvad kan vi tilbyde? 
Som elev hos os arbejder du på lige fod med de andre ansatte. Du bliver kastet i ilden,  
men aldrig sluppet, før du er klar til det. Og så får du to spændende år, hvor du kan:

° Udvikle dine faglige og personlige kompetencer

° Prøve kræfter med arbejdslivet i et ungt, uformelt og dynamisk miljø

° Blive godt klædt på til en karriere indenfor salg 

Har vi valgt dig, er det fordi, vi vil satse på dig! 
Dine primære arbejdsopgaver bliver kundekontakt, ordrebehandling og ad hoc-opgaver. 
Løbende vil du få mere markedsansvar og mulighed for at koordinere din arbejdsdag 
selv. 

Hvad forventer vi? 
Vi forventer, at du har taget en HG, HHX eller anden uddannelse på tilsvarende niveau.  
Du er handlekraftig, udadvendt og har lyst til en karriere indenfor salg. Og så skal du  
have viljen til at yde noget udover det sædvanlige. Du er engageret, ivrig efter at lære  
nyt og parat til at indgå i vores stærke team. 

Hvad bliver du en del af? 
Vi er en familieejet møbelvirksomhed med 20 ansatte på kontoret nord for Viborg og  
300 kolleger på vores fabrik i Polen. Begge steder arbejder vi hver dag for at se hinanden 
og andre glade. Strukturen er flad og fleksibel og stemningen uhøjtidelig og familiær.  
Vi tror på frihed under ansvar, investerer i den enkelte og i fællesskabet og arbejder  
målrettet på at skabe en arbejdsplads, hvor vi har det godt sammen. 

Noget for dig?
Har du lyst til at skabe dig en fremtid hos os, så send en ansøgning med CV og eksamens-
bevis allerede nu eller senest d. 26. juli 2020. Send ansøgningen på mail til job@top-line.dk 
med ”handelselev” i emnefeltet. Tiltrædelse d. 1. september eller efter aftale.

Hos Top-Line laver vi skræddersyet kvalitet, man har råd til. Det har 
vi gjort i mere end 30 år og i dag finder man vores produkter i mange 
lande. Da vores møbler bliver mere og mere efterspurgte, søger vi en 
handels elev, der kan hjælpe med at holde vores høje serviceniveau.  
Så er du selvstændig, handle kraftig og ikke bange for at kaste dig ud  
i nye ting? Så er det måske dig, vi mangler. 

Handelselev

Spørgsmål?
Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte leder for salgsafdelingen, 
Kristian Ladefoged på telefon 2257 3522


