
Vi søger i alt 4 salgsassistenter og servicemedarbejdere med opstart d. 9 August i 
Kolding.  

- Stillingen er på fuldtid i min. 3 måneder med potentiale for fuldtidsansættelse. 

Om jobbet: 

Student.dk A/S herunder Studenterugen.dk søger i alt 4 energiske og ambitiøse medarbejdere, der kan tage ansvar 
og bidrage til salg og kundeservice.  
Arbejdsopgaverne inkluderer en bred vifte af salgsopgaver, så forvent rig mulighed for at omsætte teoretiske viden i 
praksis, mens man lærer og udvikler sine kompetencer i et dynamisk og målorienteret miljø. 

Personerne vi søger har flair for salg - erfaringer fra lignende stilling er ikke et krav, så længe man forstår vigtigheden 
i Studenterugens.dk´s arbejde og formål og at man fremstår motiveret og glad, når man taler med vores kunder.  

Dine kompetencer: 

 Du er som person struktureret, selvstændig og empatisk. 

 Du har kendskab flair for salg 

 Du er i stand til at eksekvere og kommer i mål med dine opgaver og målsætninger inden deadline. 

 Du er ambitiøs og proaktiv, men samtidig en god kollega med sans for samarbejde. 

 
Vi forventer at: 

 Du finder det helt naturligt at tale med folk over via videomøder eller via telefonen – selvom du ikke kender 
dem. 

 Du har en stærk personlighed og kan brænde igennem over telefonen. 

 Du skal kunne tale/skrive dansk. 

 Du går op i ordentlighed og god etik og moral. 

Du får: 

 En fyldestgørende oplæring så du er godt rustet til at tale med vores kunder. 

 Coaching og salgstræning der udvikler dine kommunikative evner 

 En god fast løn betalt spisepause og fleksibilitet mht. vagter 

 Du får en grundigt intro-oplæring, som vil klæde dig endnu bedre på til arbejdet. 

 
Derfor skal du søge stillingen fordi: 
- Vi tilbyder et spændende og udfordrende job, hvor ikke to dage er ens. 
- Du vil være del af en uformel og dynamisk arbejdsplads hvor du skal være med til at forme virksomhedens 
kommunikationslinjer udadtil. 
- Du har et ønske om at få tilføjet kompetencer til dit CV til fremtidig brug.  
 
 
Om Studenterugen.dk 
Vi er synonym med fest og glade dage hvor vi hvert år hjælper tusindvis af studenter med planlægningen omkring 
deres studentertid – alt lige fra studentervogn til festpakker og andet merchandise.  
 
”Vores mission er at gøre studenterugen til den mest fantastiske oplevelse for de kommende studenter på den nemmeste, 
sikreste og mest gennemskuelige måde” 
 



Firmaet har adresse på Albuen 14, 6000 Kolding. 
 
Send din ansøgning samt CV til info@studenterugen.dk 
Ansøgningsfrist. 15 Juni 2021.  
 

 
 
 
 


