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Vil du være en del af Teleboxen hvor arbejdsglæde og sammenhold er en 
del af kernen i vores hverdag? 
 

At blive elev i Teleboxen kan blive startskuddet på din karriere. Du bliver en del af et ungt team af 
engagerede medarbejdere, og en virksomhed hvor vi sætter din udvikling i højsædet. 
 
Teleboxen har haft positiv vækst i mange år og det fortsætter, så derfor søger vi nu efter en elev. 
 
Teleboxen er en lokal, uafhængig og nytænkende leverandør af telefoniløsninger til erhvervslivet. 
Derudover har vi en fysisk butik og webshop, der tilbyder salg af mobiltelefoner, tablets og 
mobiltilbehør. 
Vi har igennem flere år vækstet meget, hvor vi i dag omsætter for mere end 150 millioner. 
 
Du vil blive én af butikkens ansigter udadtil, hvorfor dit fokus skal være et højt, positivt og 
ambitiøst serviceniveau overfor alle kunder. Du vil få mulighed og ansvar for at udvikle dig inden 
for e-handel via vores webshop. Derfor vil det være et stort plus, hvis du ikke er bange for at 
benytte dig af sociale medier og benytte disse kreativt og aktivt salgsmæssigt.  
Vi forventer: 

· At du leverer den bedste service til vores kunder  
· Er en god teamplayer, men også vil arbejde selvstændigt 
· Har lyst til at udvikle dig kommunikativt og få kundemindet evner  
· Er fleksibel i travle perioder 
· Har bestået EUD / EUX Business – HHX eller tilsvarende 

 
 
Vi er en arbejdsplads i rivende udvikling med mange spændende udfordringer og muligheder for 
personlig udvikling. Vi er passionerede omkring vores virksomhed, og vægter et godt arbejdsmiljø 
med plads til humor og kollegialt fællesskab.  
 
Vi ønsker start hurtigst muligt, men vi venter gerne på den rette til jobbet.  
 
Ønskes yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte Martin Birk Eriksen på 96198205.  
 
Ansøgning og CV sendes på mail til mb@teleboxen.dk senest d. 21-05-2021. Samtaler forventes 
afholdt løbende. 

 


