
 

Bliv butikselev i OK Plus! 

Som butikselev i OK Plus Vilsund sørger vi for, at du kommer godt fra start og udvikler dig både 
personligt og fagligt.  
 
Her gennemgår du en praktisk orienteret uddannelse, der strækker sig over to år.  
 
Elevuddannelsen er et godt springbræt til et videre karriereforløb, og er du blandt de bedste 
elever, er vejen banet for din karriere i OK koncernen. I løbet af din uddannelse vil du gradvist få 
mere ansvar og flere selvstændige arbejdsområder, hvor du indgår på lige fod med dine øvrige 
kolleger.  

Kom godt fra start med en teoretisk og praktisk uddannelse  

Du bliver tilknyttet en af vores butikker, hvor den praktiske del af uddannelsen foregår.  

Sideløbende med dit arbejde i butikken gennemgår du et 8 ugers undervisning gennemført som 
internatophold på Business College Syd Mommark. Undervisningen består af en kombination af 
teoretisk undervisning og praktiske cases og opgaveløsninger – alt sammen med udgangspunkt i 
den måde, der arbejdes på i OK Plus’ butikker.  

Her får du en grundig indsigt i områder inden for salg, service, convenience-markedet, 
økonomistyring, gæsteoplevelser, indretning og layout, kommunikation og der afsluttes med en 
fagprøve. Du tager del i det daglige arbejde i en dynamisk og spændende butik, som ikke alene vil 
give dig en spændende hverdag, men også en alsidig uddannelse.  

For at komme i betragtning som butikselev har du: 

 Afsluttet adgangsgivende ungdomsuddannelse 
 Salgstalent - Flair for tal - En stor interesse for kundekontakt 
 En ansvarsfuld, imødekommende og serviceminded personlighed der har positiv 

indflydelse på dine omgivelser 
 Fokus på altid at give kunden en god oplevelse 
 Interesse i og sans for de nyeste trends og tendenser i convenience-markedet 

For at søge en stilling som butikselev, kan du:  

Sende din ansøgning og CV inkl. et vellignende billede via mail til vilsund@ok-plus.dk. Vi afholder 

løbende samtaler, så tøv ikke med at sende din ansøgningen. 

 

Har du spørgsmål til stillingens indhold, er du velkommen til at kontakte bestyrer Anita på tlf. +45 

22574560. 

 

Vi ser meget frem til at høre fra dig. 

http://okplus.dk/

