
 
 

Vil du med på vinderholdet? 
 

XL-BYG Tømmergaarden søger   

Handelselever. 

I Tømmergaarden har vi vundet priser som 

årets praktikplads og nogle af vores elever har 

vundet priser som årets elev. 

Nu søger vi nye elever til en professionel og 

udfordrende uddannelse med speciale i SALG. 

Vi søger DIG, som har motivation for salg og 

kunder og har gå-på-mod til en 

salgsuddannelse med ansvar og fremtidig 

karriere. 

Handelsuddannelsen 

Med uddannelsen til Handelsassistent bliver du 

udlært inden for professionelt salg og med 

speciale i træ, byggematerialer eller værktøj. 

Du lærer alt om salg til håndværkskunder, 

udarbejdelse af store tilbud med skarpe priser, 

opfølgning på tilbud, så det bliver til ordre, 

forhandlinger med leverandører om stærke 

indkøbspriser og drift af et eller flere 

produktområder.  

Elevuddannelsen i XL-BYG Tømmergaarden er 

for dig, som har lysten til at lære om salg, 

kundekontakt og har talent for den gode 

handel. Du skal ikke kende eller have erfaring 

med byggeri, indretning og vores produkter - 

Det skal vi nok lære dig.  

Som elev i XL-BYG Tømmergaarden kommer du 

til at indgå i et stærkt socialt miljø. 

Uddannelsen strækker sig over 2 år og dine 

skolehold vil være sammen med de øvrige 

salgselever i XL-BYG og du bliver også en del af 

vores Elev-klub, hvor vi er sammen om både 

sociale og faglige aktiviteter.  

Når du er færdiguddannet hos Tømmergaarden 

har du et stærkt udgangspunkt for at starte en 

spændende karriere i eller uden for vores 

virksomhed.  

Uddannelsesstart 

Uddannelsen starter 1. august, eller eventuelt 

tidligere hvis du er klar til det.  

Hvor søger vi handelselever? 

Vi søger i store dele af Midt- og Nordjylland i 

følgende byer: 

 

• Gjern 

• Hurup 

• Nykøbing 

• Løgstør 

• Thisted 

Vi glæder os til at læse din ansøgning og CV og 

seneste relevante uddannelsesbevis. Når du 

søger, skal du vælge, hvilken uddannelse og 

by(er) du søger. 

Du søger via linket: 

https://app.elvium.com/da/positions/11738/job

_posting 

 

Har du spørgsmål til elevuddannelsen i XL-BYG 

Tømmergaarden kan du kontakte HR-chef 

Thomas Rygaard Lassen på tlf. 27162071. 

https://app.elvium.com/da/positions/11738/job_posting
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