
 
 
 
 
 
 
 
 
               

 
Salgselever til My Home Møbler  
 
Ønsker du en spændende elevuddannelse indenfor salg i møbelbranchen, så er muligheden her. Du får en 
lærerig elevuddannelse med daglige udfordringer, hvor kundeservice, ansvar og godt humør vægtes højt. Du 
vil få en betydningsfuld rolle i et dynamisk team og bidrage til at udvikle butikkens målsætninger.  
 
Måske er DU vores kommende supersælger eller butikschef?  
 
Vi forventer at du: 
- Er positiv, arbejdsom og smilende 
- Er fuld af energi  
- Har lyst til at lære og har masser af gå på mod 
- Er udadvendt og elsker at snakke med mennesker 
- Kan tage initiativ og kan arbejde selvstændigt 
- Har bestået HG2, HHX (+5 ugers grundforløb), GF2 Detail eller EUS eller tilsvarende  
 
Vi søger netop nu salgselever til følgende butikker: Randers, Silkeborg, Aarhus, Thisted, Aalborg, Hjørring, 
Fredericia, Vejle, Kolding, Nykøbing Falster, Slagelse, Ishøj, Næstved og Hillerød.  
 
Vores vision: 
I My Home Møbler vil vi udvikle vores egne talenter. Vi vil skabe morgendagens nye supersælgere og ledere. 
Vores målsætning med ethvert elevforløb er, at det skal resultere i en fastansættelse og en fremtidig 
karriere hos My Home Møbler. 
 
Hvem er vi? 
My Home Møbler tilbyder kvalitetsmøbler og en høj grad af service til overraskende lave priser. Vi har en 
ambitiøs vækststrategi, med 36 butikker fordelt over hele landet og flere på vej. Hovedkontoret og 
centrallageret er placeret i Fårup ved Randers. For flere informationer: www.myhomemøbler.dk 
 
Vil du have en fed salgsuddannelse og give den gas i en fantastisk virksomhed? 
Så send din Ansøgning og CV til ansoegning@mhls.dk. Skriv tydeligt hvilke butikker du ønsker at søge i. 
 
#sammengivervidengas 
 
Ansøgningsfrist: Ansøgninger vil blive behandlet løbende. 
 

 
My Home Møbler åbnede sin første butik i 2006 og er i dag en landsdækkende Møbelkæde Med 36 butikker i Jylland, fyn, sJælland og bornholM. Vores fælles lager 

og hoVedkontor er placeret i fårup, hVor Vi bl.a. har Vores egen indkøbsafdeling der køber Varer fra hele Verden. I 2020 etablerede vi et lager i slagelse til serVicering 

af sJællandske butikker. for flere inforMationer se Vores hJeMMeside www.MyhoMeMøbler.dk 

 


