
Guldsmed og Urmager Bendixen søger Digital Handelselev 

Brænder du for digital handel og har flair for online markedsføring? 
Så er det måske dig vi står og mangler! 

Vi er en urmager- og guldsmedeforretning i rivende udvikling indenfor online handel og tilbyder dig en  
2-årig elevuddannelse, der indebærer spændende og vekslende arbejdsopgaver i et inspirerende smykke og 
ure univers. 
Som elev hos Bendixen er der ikke to dage, der er ens. Der kommer nemlig hele tiden nye varer, nye kunder 
og spændende udfordringer til. 

En uddannelse i E-handel og kundeservice er et spændende job med mange forskellige arbejdsopgaver, der 
helt sikkert vil give dig en masse gode oplevelser med i bagagen. Hos os kan du blandt andet forvente at 
prøve kræfter med personaliseret kundeservice, produktkendskab, ordrehåndtering, CMS-system, logistik og 
generelle digitale handelsopgaver. 

Webshoppen er en del af vores butik og vi ønsker at give vores kunder den bedste handelsoplevelse online. 
Butikkens historie starter helt tilbage i 1926 og har fulgt med tiden lige siden. 

Derfor satser vi også på at være forberedte på den verden der ligger foran os, når det handler om at handle 
trygt online lige nu og i fremtiden. 

Vi tilbyder 

Som elev hos Bendixen bliver du en del af vores webshop-team i Thisted med iværksætterånd. Du får dine 
helt egne ansvarsområder indenfor primært online salg og kundeservice, som du skal udvikle og vedligeholde. 
Du vil lære at hjælpe kunderne med præcis det, som de har brug for, holde mange bolde i luften, være 
serviceminded og håndtere travle perioder. Vi er et erfarent hold, der ved hvordan en webshop skal drives og 
derfor bliver du også klogere på alle de dele, der udgør en velfungerende webshop. Og ikke nok med det, så 
bliver du en spændende uddannelse rigere, der kan åbne nye døre for dig i fremtiden. 

Hvem er du? 
- Har interesse for smykker/ure 
- Altid klar til nye og afvekslende opgaver 
- Har let til smil 
- Har bestået EUD / EUX / HHX eller tilsvarende. 

Er det lige dig vi mangler i vores team, så tøv ikke med at sende en ansøgning  

Vi afholder løbende samtaler og venter gerne på den rette.  
Ansættelse efter aftale 

Ved spørgsmål kontakt CA@bendixen-thisted.dk 

Tlf. 97920231 – Lille Torv 1 7700 Thisted 
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