
 
 

DETAIL trainee til XL-BYG Ry 
 
Drømmer du om en karriere med salg til dygtige private gør-set-selv kunder? Så kan vi tilbyde dig en 
uddannelse som Salgsassistent. Med en uddannelse i XL-BYG indgår du en 2-årig aftale, hvor du bliver 
faglært med et statsanerkendt eksamensbevis. 
 
Under uddannelsen vil du lære alt om: 

• Salg og vejledning af kunder 

• Mode og trends inden for bolig- og haveindretning 

• Opbygning af udstillinger og inspiration 

• Markedsføring, herunder på de sociale medier 

• De produkter, som du skal sælge  

• Digital handel gennem XL-BYG webshop 

• Beregning af priser og tilbud 

• Varebestilling og varemodtagelse 
 
Du lærer at vejlede XL-BYGs private kunder inden for mode og trends i boligen og haven. Det kan være med 
forslag til farver/maling, belysning/lamper, grill, havemøbler, badeværelset, køkkenet, værktøj, 
arbejdsbeklædning og meget mere. Du bliver så dygtig, at kunderne spørger efter dig, når de skal have god 
service og vejledning. Din personlige mentor følger dig i det daglige under hele uddannelsen, så du er i 
trygge hænder. 
 
Få mere at vide om studietur, traineedag, skoleophold, karriere, videreuddannelse, mentor, løn og 
adgangskrav på XL-BYG Trainee: https://www.xl-byg.dk/trainee. 
 
Ansøgning:  Du søger stillingen via xl-byg.dk/ledige stillinger eller direkte på linket: Ansøg her.  Der er 
garanti for at få en onlinesamtale med en HR-konsulent, hvis vi modtager din ansøgning til stillingen.  
 
Her er ideer til, hvad din ansøgning og dit CV kan indeholde: 
 

• Skriv tydeligt, at du søger i XL-BYG Ry og gerne hvorfor du netop søger XL-BYG?  

• Hvilken uddannelse du er i gang med og/eller senest har afsluttet? 

• Har du erhvervserfaring - så skriv det endelig. 

• Hvad fylder i din fritid? - fritidsjob, hobbyer, sport, venner/familie eller/og frivilligt arbejde?  
 
Arbejdssted: XL-BYG Brejnholt Ry, Kløftehøj 2, 8680 Ry.  
 
Hvis du har spørgsmål, må du meget gerne ringe eller maile til Byggecenterleder Jimmi Kristensen I T. 9339 
3990 I jik@brejnholt.dk. 
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