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Elev med speciale i salg 
/ Vietnam 

Er du selvstændig, udadvendt og dygtig til engelsk? Har du mod på en 
uddannelse som salgselev i vores datterselskab i Vietnam med start i 
sommeren 2022?

Som elev hos Wendelbo vil du blive udstationeret og oplært på vores fabrik 
i Vietnam, hvor vi producerer en eksklusiv kollektion af møbler. Vi tilbyder et 
2-årigt spændende og udfordrende uddannelsesforløb i et internationalt miljø 
med mange udviklingsmuligheder. Her får du mulighed for at dygtiggøre dig 
inden for produktkendskab, personligt salg, salgsplanlægning, international 
handel mm.

DINE ARBEJDSOPGAVER INDEBÆRER BLANDT ANDET:     

• Daglig kontakt med vores kunder

• Varetagelse af ordrebehandling og opfølgning herpå

• Indkøb og produktionsplanlægning

• Im- og eksportopgaver, herunder tilrettelæggelse af transporter og logistik

• Support til vores kontor i Danmark

• Forskellige administrative opgaver

FOR AT KOMME I BETRAGTNING SOM SALGSELEV HAR DU:

• Som minimum afsluttet en gymnasial uddannelse og gerne et  
par års erhvervserfaring

• Gode engelskkundskaber i både skrift og tale

• Godt kendskab til Microsoft Word, Excel og Outlook

• Lyst til at varetage såvel salgsopgaver såvel som administrative opgaver

DIN PROFIL:
Det er vigtigt, at du er struktureret og er i stand til at bevare overblikket i en 
travl hverdag. Du besidder gode kommunikationsevner, er ansvarsbevidst, 
selvstændig, imødekommende og har et stort gå-på-mod.

ARBEJDSSTED- OG FORHOLD:

Ho Chi Minh City, Vietnam, hvor vi under dansk ledelse p.t. beskæftiger 
ca. 1.000 medarbejdere. Løn i henhold til gældende HK-sats. Obligatoriske 
skoleophold vil foregå i Danmark. Der ydes refusion til returrejser til 
skoleophold og ferie og eventuelle flytteomkostninger.

Lyder ovennævnte interessant, så send din ansøgning og CV til  
hr@wendelbosea.com mærket ”salgselev” inden 10. juni 2022.

Vi glæder os til at høre fra dig.
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