
 

 

 

 

Bendixen Thisted søger Digita l Handels Elev  

Brænder du for digital handel og flair for digital markedsføring og SoMe, så er det måske dig vi står og mangler yil vores webshop, der er i 
spændene udvikling. 

 

Her tilbyder vi dig en 2-årig elevuddannelse, der indebærer spændende og vekslende arbejdsopgaver i et inspirerende smykke og ure 
univers.  

Som elev i Bendixen er der ikke to dage, der er ens. Der kommer nemlig hele tiden nye varer, nye kunder og spændende opgaver. 

Webshoppen, hvor dit arbejdsområde vil være, er en del af vores butik, og vi ønsker at give vores kunder den bedste handelsoplevelse 
online. 

Som elev hos Bendixen bliver du en del af vores webshop-team i Thisted med iværksætterånd. Du får dine helt egne ansvarsområder 
indenfor online salg, kundeservice, og SoMe, som du skal udvikle og vedligeholde.  

Du vil lære om salg og forretningsforståelse, når det handler om digital handel. 

Du skal arbejde med kundeservice, vedligehold af hjemmesider, Online markedsføring og meget mere. 

Butikkens historie starter helt tilbage i 1926 og har fulgt med tiden lige siden. 

 

Vi forventer 

 Du har bestået EUX/EUD  

 Er mødestabil og fleksibel og har masser af gå-på-mod 

 Er positiv, imødekommende og kan lide at kommunikere med andre 

 kan holde fast i det gode humør og har et roligt overblik i pressede situationer 

 Har lysten og viljen til at lære nyt 

 Er service minded 

 Har god teknisk forståelse  

 

Vi tilbyder  

 En 2 årig uddannelse med personlige og faglige udfordringer 

 Et spændene job, men mulighed for indflydelse på opgaverne 

 Et rummeligt arbejdsmiljø med god og udformel stemning 

Og ikke nok med det, så bliver du en spændende uddannelse rigere, der kan åbne nye døre for dig i fremtiden.  

Er det lige dig vi mangler i vores team, så tøv ikke med at sende en ansøgning inkl CV til CA@bendixen-thisted.dk 

Vi afholder løbende samtaler, men venter gerne på den rette.  

Har du spørgsmål er altid velkommen til at kontakte Carina Aas Thygesen på mail CA@bendixen-thisted.dk eller tlf. 9792 0231 

Vi glæder os til at høre fra dig. 

 


