
HANDELSELEV søges 

DFI-GEISLER A/S er et datterselskab i Ballingslöv International AB, som er en stærk koncern ejet af Stena gruppen i Sverige.  

Ballingslöv International AB omfatter endvidere i Danmark: KVIK A/S, JKE Design A/S og Multiform A/S. 
 

DFI-GEISLER A/S har  ansat ca. 180 medarbejdere og omsætter årligt for omkring 300 mio. DKK. 

 

DFI-GEISLER A/S - Industrivej 21 - 7900 Nykøbing Mors 

DFI-GEISLER A/S søger en handelselev �l en af Skandinaviens største virksomheder inden for ordrepro-

ducerede bordplader �l køkken og bad.  

Som elev hos DFI-GEISLER A/S kommer du under uddannelsen �l at opleve, at ansvarsområderne udvider sig i takt med din 

personlige og faglige udvikling. Du bliver en del af et arbejdsmiljø præget af arbejdsglæde og faglig eksper�se. Du kommer �l 

at arbejde i en virksomhed, der hver dag byder på spændende muligheder og udfordringer. 

E(er din elev�d har du et godt indblik i vores forretning og har du ambi�onerne og den re)e inds�lling, er der gode mulighe-

der for at fortsæ)e karrieren hos os.  

Uddannelsen er et godt springbræt, og vi stø)er dig gerne, hvis du har lyst �l at videreuddanne dig. 

Jobprofil 

Du vil i din elev�d blive en del af vores Serviceteam og her vil du få mulighed for at prøve kræ(er med kundekontakt �l vore 

mange kunder, som sælger køkkener i hele verden. 

Vores forventninger �l dig: 

• Vi forventer, at du har bestået HG2, HHX eller HGS med et godt resultat. 

• Du er grundig og har evnen �l at holde flere bolde i lu(en på en gang. 

• Du har flair for IT og tal. 

• Du er i besiddelse af et godt humør og er serviceminded. 

• Vi ser det som et plus, hvis du har prøvet kræ(er med andre dele af livet end skolebænken som fx et udlandsophold eller 

et studiejob - de)e er dog ikke et krav. 

 

Vi �lbyder dig: 

Et spændende elevforløb med fokus på dig og din udvikling, indblik i en produk�ons– og handelsvirksomhed samt at være en 

del af et fantas�sk team. 

 

Kontakt og ansøgning: 

Ønsker du yderligere oplysninger om s�llingen, er du velkommen �l at kontakte Mikael Nielsen på tlf.: 5155 1112 eller på mail: 

min@dfi-geisler.com. 
 

Ansøgning med relevante bilag, mailes �l HR Manager Henrie)e Knudsen på hr@dfi-geisler.com , mrk. ”Handelselev”.  
 

Ansøgningsfrist: 15. oktober 2017 med ansæ)elsesstart, den 1. november 2017. 


