VI LEDER EFTER EN NY KONTORELEV
- MÅSKE ER DET DIG?
KA Interiør vækster, og vores kunder vækster sammen med os. Derfor søger vi en dygtig kontorelev med speciale i administration med interesse især for salg, marketing og kundeservice.
HVAD FORVENTER VI AF DIG?
Du bliver en del af et stærkt team, og vi ønsker en ny kollega, der kan udvise flere af nedenstående kvaliteter:
• Du er serviceminded. Du har stor lyst til at hjælpe kunderne med at finde den løsning, der passer bedst
til dem, og du sørger for, at stafetten bliver givet sikkert videre til dine kollegaer.
• Du er videbegærlig. Du stiller spørgsmål til ”plejer”, og du bruger dine kolleger når du søger svar på dine
spørgsmål.
• Du er omstillingsparat og initiativrig. Når opgaverne kommer til dig fra højre og venstre, så bevarer du
overblikket, og du tager initiativet, hvis der er noget, du mangler svar på.
• Endelig er du robust, har et godt humør og en lyst og vilje til at komme rundt i krogene på en international
produktionsvirksomhed.
FORMELLE KRAV:
Du skal opfylde overgangskravene til kontoruddannelsen inden opstart. Dette kan ske via et grundforløb (hg2,
hgv, hgs) fra en handelsskole. Har du en studentereksamen (hf, stx, htx, hhx) skal denne være suppleret med
en EUD-student med fagretning kontor (5/10 uger). Elever, der har gennemført EUX forløb med fagretning
kontor, vil også opfylde overgangskravene.
Er du over 25 år og opfylder overgangskravene, skal du have en realkompetencevurdering, inden du påbegynder uddannelsesaftalen.
HVAD KAN VI TILBYDE?
• Dine opgaver vil ligge inden for KA’s administrative funktioner, og du får rig mulighed for at opbygge
erfaring inden for salg, marketing og kundeservice.
• Inden for hver funktion vil du få tildelt egne arbejds- og ansvarsområder.
Du får løbende sparring fra din nærmeste leder, og sammen sørger I for konstant at tilpasse dine opgaver
til din personlige udvikling og din uddannelsesplan.
Under din uddannelse hos KA vil du have flere skoleophold, som er med til at sikre et højt fagligt niveau,
så du også får en solid teoretisk ballast.
Hos KA Interiør har vi et mål om at udvikle dig til gengæld for, at du er med til at udvikle os. Du får rig mulighed for at sætte dit eget præg på dagligdagen. Du kommer helt sikkert ikke til at kede dig. Vi sørger for, at dine
opgaver vil udfordre både din systematiske og kreative sans.
HVORDAN SØGER DU?
Upload din ansøgning, dit CV og anden relevant dokumentation på vores hjemmeside KA-AS.com.
Har du spørgsmål, er du meget velkommen til ringe til elev ansvarlig Finn Lehrmann på tlf. 23 38 50 71.
Vi forventer at afholde samtaler i april, og at du starter hos KA Interiør i august 2020..
HVEM ER VI?
KA blev grundlagt i 1991 som en håndværksvirksomhed.
Siden er udviklingen gået stærkt, og i dag beskæftiger vi 95 medarbejdere. I virksomheden er der en uformel stemning
med korte beslutningsprocesser og et godt sammenhold medarbejderne imellem. Der lægges vægt på gode medarbejderforhold, hvorfor der bl.a. tilbydes pensionsordning, sundhedsforsikring, kantineordning og personaleforening.
KA er Nordens største private label producent af kundetilpassede skydedørsskabe. KA leverer primært til anerkendte
forhandlere i køkken-branchen samt byggemarkeder i Nordeuropa. Takket være en højteknologisk og effektiv produktion
og især en dedikeret medarbejderstab, har KA markedets korteste leveringstid.
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