
 
 

Tømmergaarden A/S har 17 afdelinger med 450 ansatte i Nord-, Øst- og Vestjylland. Vi sælger alle 

former for trælast- og byggematerialer til både private og professionelle kunder. Vores vision er, at 

kunderne kommer hos os igen og igen, og de gør de især på grund af vores dygtige medarbejdere. 

 
 

Salgstrainees søges til XL-BYG Tømmergaarden 
 
Med en traineeuddannelse i XL-BYG Tømmergaarden indgår du en 2-årig aftale, hvor du bliver faglært 
Salgsassistent.  
 
Vi søger trainees til vores forretninger i: Aulum, Brovst, Fjerritslev, Gjern, Hals, Hune, Hurup, Nykøbing, 
Struer, Thisted, Viborg, Vildbjerg, Aarhus 
 
En uddannelse, som åbner for et væld af fremtidsmuligheder, hvor du sammen med et team af gode 
kollegaer får hjælp til at udleve dit fulde potentiale?  
 
XL-BYG Tømmergaarden søger friske og engagerede salgstrainees, der ønsker en karriere inden for salg. 
 
Du behøver ikke vide noget om vores produkter når du starter, så længe du arbejder målrettet, er en 
teamplayer og er frisk på at lære om de nyeste trends inden for boligløsninger, haver, el-værktøj, farver, 
belysning, beklædning etc. Du får en traineeplads med stor variation og afveksling i arbejdsopgaverne og 
muligheden for hurtigt at få dine egne ansvarsområder i takt med, at du bliver dygtigere.  

Vi tilbyder en detailuddannelse, hvor du kommer til at sælge og indkøbe varer til private ”gør-det-selv” 
kunder.  
 
Under uddannelsen vil du lære om: 
▪ Trends og tendenser til indretning af bolig og have 
▪ Salg og kundebetjening  
▪ Opbygning af salgsudstillinger 
▪ Varebestilling og –modtagelse 
▪ Digital handel  
▪ Styring af markedsføringskampagner 
▪ Drift af et eller flere produktområder 

 

Som trainee i XL-BYG: 
▪ Kommer du til at indgå i et stærkt socialt miljø 
▪ kommer du på skolehold på Aarhus Business College (i Odder syd for Aarhus) med øvrige XL-BYG 

trainees 
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▪ bliver du inviteret på turer med socialt og fagligt indhold sammen med dine trainee-kolleger i 
Tømmergaarden 

▪ kommer du på studietur til udlandet  
▪ og tilbydes et akademifag på 10 ECTS inden din uddannelsesaftale udløber. 
 
Når du er færdiguddannet hos XL-BYG, har du et stærkt udgangspunkt for at starte en spændende karriere. 
Flere af vores tidligere trainees arbejder i dag som Salgschefer, Indkøbere, eksterne sælgere og 
Afdelingsledere både i og uden for XL-BYG.  Har du potentialet til at blive en af vores fremtidige ledere eller 
specialister, vil du efter uddannelsen få muligheden for at læse en akademiuddannelse i ledelse. 
 
Uddannelsen starter efter sommerferien. Vi lukker annonceringen, når vi har holdet på plads, så lad os 
høre fra dig inden så snarest muligt. 
 
Du søger stillingen via xl-byg.dk/ledige stillinger eller direkte på linket:  
https://app.elvium.com/da/positions/11441/job_posting 
 
Her er ideer til, hvad din ansøgning og dit CV kan indeholde: 
▪ Hvilken uddannelse du har senest afsluttet? 
▪ Hvilken/hvilke forretninger, at du kunne tænke dig at blive trainee 
▪ Hvilken uddannelse du er i gang med og/eller senest har afsluttet? 
▪ Hvilke fag i skolen synes du var de bedste? 
▪ Hvad fylder i din fritid? - fritidsjob, hobbyer, sport, venner/familie elle/og frivilligt arbejde?  
▪ Hvorfor vil du gerne have en uddannelse i XL-BYG?  
▪ Anden relevant for, at du bliver en del af XL-BYG holdet 

 
Har du spørgsmål til uddannelsen er du velkommen til at kontakte HR-chef, Thomas Rygaard Lassen på tlf. 
27162071.  

https://app.elvium.com/da/positions/11441/job_posting

