
 

Kontaktperson: Sara Lind, sara@jkoffice.dk, tlf: 71456003 

Vi søger ambitiøse praktikanter! 
 
Til et spændende praktikforløb, hvor du fra start kan have medindflydelse på dine opgaver, og hvordan vi strikker dit 
praktikforløb sammen. 
 

Vi søger B2B praktikanter til praktikforløb på 3-6 mdr. Du skal hjælpe os med at udvide vores forretning til nye markeder, 
nye platforme, nye lande og områder mv. Vi har mange ideer og planer men lytter gerne til dine inputs også når vi 
planlægger dit forløb. Efter endt praktikforløb vil egnede kandidater bliver tilbudt en prøveperiode, og for de helt rigtige et 
fast arbejde derefter. 

Du evt. kan dykke ned i et af følgende: 

• Skabe en eksportplatform og etablere et marked i Tyskland. Undersøge relevante platforme, medier mv. i Tyskland 
både dogme og digitalt. Finde relevante logistikkanaler mv. 

• Introducere nye designs og/eller produkter på markedet.  
• Undersøge mulighederne for at etablere eget callcenter. 
• Blive udlært i Inbound og exbound-salg i alle led. 
• Markedsføring på alle niveauer (Butik, web, digitalt og på sociale platforme.) 
• Eller noget helt 6. som du brænder for? 

Vi søger dig som er: 

• En ildsjæl med stort drive og engagement. 
• Den fødte sælger eller marketingmedarbejder, med ambitioner om en karriere indenfor B2B salg. 
• Velformuleret og med talegaverne i orden. 
• Serviceminded og imødekommende 
• Ambitiøs  
• Frisk, skør og sjov. 

Om jkOffice 

Vi ser os selv som en anderledes spiller på markedet indenfor kontormøbler. Vi skiller os ud på flere områder, blandt andet 
med vores grønne profil og vores enorme sortiment af brugte kontormøbler. Indenfor nye kontormøbler vægter vi kvalitet, 
hurtig leveringstid og pris meget højt. Vores sortiment af nye møbler køber vi ind direkte fra producenten med 
eksklusivitet, derfor kan vi sælge høj kvalitet til lave priser. Vi lagerfører en stor del af dette sortiment, som derfor kan 
leveres ASAP.  

Vi er en IT virksomhed i en ellers traditionel branche, med ambitioner om høj vækst. Pt. tæller vi ca. 20 medarbejdere, alle 
ildsjæle, som brænder for hver deres opgaver. 

Salgsteamet arbejder med alt fra inbound til exbound-salg til virksomheder, også de helt store. Vores arbejdsmiljø og 
indbyrdes tone er afslappet og sjov, og vi gør alle, hvad der skal til, for at vi skal blive endnu bedre på alle områder. 

Overfor vore kunder er det ligeledes vigtigt, at de oplever en personlig betjening og en meget høj service. Dette gælder helt 
fra den første kontakt til levering og opfølgning. Vi gør tingene 100 %. 

Ønsker du at være en del af vores team så send din ansøgning til:  

job@jkoffice.dk. Skriv ”praktikant” i emnefeltet. 

Arbejdssted: Jens Olsens vej 9, 8200 Aarhus N. 
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