
 

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

Vi søger salgspraktikant med flair for tysk. 
 
Salgs praktikanter til jkOffice. 
Vi søger praktikanter til 3-6 måneders praktikforløb hvor vi tilbyder et spændende forløb hvor du fra start kan have 
medindflydelse på dine opgaver og hvordan vi strikker dit praktikforløb sammen. Efter endt praktikforløb vil egnede 
kandidater bliver tilbudt et traineeforløb og for de der matcher profilen, et fast arbejde derefter. 
 
Vi er en anderledes spiller på markedet indenfor kontormøbler. Vi skiller os ud på flere områder, bl.a. med vores 
grønne profil, vores sortiment med nye og brugte møbler og vores meget personlige og servicemindede 
kundekontakt. PT. er vi på vej ind på det tyske marked hvilket giver spændende muligheder for en praktikant med 
kompetencer indenfor Tyskland og det tyske sprog. 

Vores sortiment henvender sig primært til B2B markedet og dækker alt fra lækre designmøbler til alt til indretningen 
af kontor, kantine, mødelokaler mv.  

Opgaver kunne være: 

• 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. 

• Kundekontakt og salg pr. telefon, mail og via webshop. 
• Udvælgelse af sortiment som henvender sig til det tyske B2B marked. 
• Introducere nye designs og/eller produkter på markedet.  
• Mindre tyske oversættelser i det daglige, af eks. produkter og lignende. 

Vi søger dig som er: 

• En ildsjæl med stort drive og engagement. 
• Har høje ambitioner og flair for tysk. 
• Velformuleret og har talegaverne i orden. 
• Serviceminded og imødekommende. 

 

 

Udtalelse fra tidligere praktikant: 

Sara Anine Coyne var praktikant i web og marketing i forbindelse med sit studie i Æstetik og Kultur i 2017. 

"Jeg har hovedsageligt arbejdet med kommunikationsopgaver på de sociale medier, i nyhedsbreve og 
hjemmesidetekster. Der har også været spændende ad. Hoc. opgaver som f.eks. undersøgelse af mulighed for at 
montere folie på vores varebiler. Samtidig har jeg fået frie tøjler til at afprøve ”skøre” idéer..." 

"Der er blevet taget hensyn til behovet for skrivedage og har været rig mulighed for at afholde interviews, møder og 
generelt få information til min opgave." 

Sara er nu ansat i jkOffice som projektmedarbejder.  

Læs flere udtalelser her. 

 

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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