
 

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

Vi søger ildsjæle til praktikforløb indenfor B2B salg. 
 
Salgspraktikanter til jkOffice. 
Vi søger praktikanter til 3-6 måneders praktikforløb, hvor du fra start kan have medindflydelse på dine opgaver, og 
hvordan vi strikker dit praktikforløb sammen. Du vil få dine egne ansvarsområder og deadlines. Efter endt 
praktikforløb vil egnede kandidater bliver tilbudt et traineeforløb. For den rette profil vil der herefter være gode 
muligheder for en fast stilling. 
 
Opgaver kunne være: 

• Træning i Inbound- og outboundsalg i alle led. 
o Udarbejdelse af tilbud. 
o Behandling af webordrer, med fokus på mersalg og god kundeservice. 
o Relationssalg og kundeopfølgning. 

• Undersøge mulighederne for at etablere eget callcenter. 
• Skabe en eksportplatform og sparke døren ind til 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.  

Vi søger dig, som er: 

• En ildsjæl med stort drive og engagement. 
• Serviceminded og imødekommende. 

 
 
jkOffice henvender sig primært til B2B markedet og vores sortiment dækker alt fra lækre designmøbler til alt indenfor 
indretning af kontor, kantine, mødelokaler mv. 
 
Vores online platform er den primære salgskanal, som genererer mange spændende henvendelser til videre 
bearbejdning samt direkte websalg. Vi markedsfører os kraftigt både i dagspressen, på google, på de sociale medier og 
digitalt på andre platforme. 

 

Udtalelse fra tidligere praktikant: 

Christian Jørgensen var praktikant i salg som en del af sin bacheloruddannelse i International Handel og 
Markedsføring. 

"jkOffice som virksomhed bød på spændende emner til min afsluttende hovedopgave." 

"Min oplevelse som praktikant hos jkOffice har været meget positiv og dejligt udfordrende." 

Læs hele Christians udtalelse her eller på jkoffice.dk/praktikant 

 

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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