
Du får naturligvis en mentor og elevpladsen indeholder bl.a. disse roller og indlæring af disse  
kompetencer: 

Salgssupporter: Du kommer til at understøtte salg til møbelhandlere i hele Danmark ved at blive oplært 
i vores store møbelsortiment. Du får indsigt i ordrebehandling, kundekontakt og fornemmelse af god 
handels psykologi og indsigt i vores store IT (ERP) system, som indeholder alle informationer. 

Reklamationsbehandler: Du kommer til at lære at modtage og behandle reklamationer. Du får indsigt 
i kundekontakten når noget er gået galt og hvordan en god reklamationsbehandling er afgørende for 
en god tillidsfuld kundekontakt. 

Logistikområdet: Du får indsigt i hvordan logistikken foregår i en stor international virksomhed med egne 
lastbiler, som kører i pendulfart til vores kunder i hele Europa. 

Internationalt samarbejde: Hjort Knudsen har afdelinger i mange lande og der er digitalt samarbejde 
på tværs af landegrænser. Elevpladsen klæder dig derfor på til at arbejde på den internationale scene. 

Arbejdstiden er mandag - torsdag indenfor 8.00-16.00, fredag 8.00-15.00.
Hvis du er blevet nysgerrig så kontakt Jan Larsen på jl@hjortknudsen.dk / tlf. 7698 5691 for en  
uforpligt ende snak.  
Vi glæder os til at høre fra dig!

Om Hjort Knudsen A/S: Vi producerer lækre sofaer, stole og senge i stor stil og sælger dem til hele  
Europa.  

Om os: Vi har et godt fællesskab og overordnede mål, men indenfor det, frie rammer til at udføre vores 
arbejde. Vi lytter også gerne til gode ideer. 

Super spændende elevplads hos  
møbelvirksomheden Hjort Knudsen A/S

Hjort Knudsen A/S
Dansk familieejet møbelproducent, som sælger B2B til detail kæder i mange Nord
europæiske lande. Vi er en international virksomhed med i alt 2400 medarbejdere 
på vores fabrikker i Polen, Ukraine, England og Indien samt salgskontorer i flere lande.  

www.hjortknudsen.dk
www.skagenbeds.com

Stabelhøjvej 1, Lyne
DK-6880 Tarm
Tlf: +45 7525 0244

Er du tiltrukket af handelsverdenen? Vil du gerne arbejde på en arbejdsplads 
med godt fællesskab og frie rammer og kunne du tænke dig at snuse til  

handel på den internationale scene? 

Så er du måske vores nye handelselev på det danske salgskontor,  
som ligger på hovedvej 11 mellem Varde og Tarm.



Du får naturligvis en mentor og elevpladsen indeholder bl.a. disse roller og indlæring af disse  
kompetencer: 

Salgssupporter: Du kommer til at understøtte salg til møbelhandlere i hele Danmark ved at blive oplært 
i vores store møbelsortiment. Du får indsigt i ordrebehandling, kundekontakt og fornemmelse af god 
handels psykologi og indsigt i vores store IT (ERP) system, som indeholder alle informationer. 

Reklamationsbehandler: Du kommer til at lære at modtage og behandle reklamationer. Du får indsigt 
i kundekontakten når noget er gået galt og hvordan en god reklamationsbehandling er afgørende for 
en god tillidsfuld kundekontakt. 

Logistikområdet: Du får indsigt i hvordan logistikken foregår i en stor international virksomhed med egne 
lastbiler, som kører i pendulfart til vores kunder i hele Europa. 

Internationalt samarbejde: Hjort Knudsen har afdelinger i mange lande og der er digitalt samarbejde 
på tværs af landegrænser. Elevpladsen klæder dig derfor på til at arbejde på den internationale scene. 

Arbejdstiden er mandag - torsdag indenfor 8.00-16.00, fredag 8.00-15.00.
Hvis du er blevet nysgerrig så udfyld og send formularen via QR koden  

eller kontakt direkte jl@hjortknudsen.dk / tlf. 7698 5691 for en uforpligt ende snak.  
Vi glæder os til at høre fra dig!

Om Hjort Knudsen A/S: Vi producerer lækre sofaer, stole og senge i stor stil og sælger dem til hele  
Europa.  

Om os: Vi har et godt fællesskab og overordnede mål, men indenfor det, frie rammer til at udføre vores 
arbejde. Vi lytter også gerne til gode ideer. 

Super spændende elevplads hos  
møbelvirksomheden Hjort Knudsen A/S

Hjort Knudsen A/S
Dansk familieejet møbelproducent, som sælger B2B til detail kæder i mange Nord
europæiske lande. Vi er en international virksomhed med i alt 2400 medarbejdere 
på vores fabrikker i Polen, Ukraine, England og Indien samt salgskontorer i flere lande.  

www.hjortknudsen.dk
www.skagenbeds.com

Stabelhøjvej 1, Lyne
DK-6880 Tarm
Tlf: +45 7525 0244

Er du tiltrukket af handelsverdenen? Vil du gerne arbejde på en arbejdsplads 
med godt fællesskab og frie rammer og kunne du tænke dig at snuse til  

handel på den internationale scene? 

Så er du måske vores nye handelselev på det danske salgskontor,  
som ligger på hovedvej 11 mellem Varde og Tarm.


