
 

 

Vi har travlt hos Hillerød Vinkompagni og søger derfor nu 1 elev til vores butik på Frejasvej 32, 3400 Hillerød. 

Uddannelsesforløbet løber over 2 år. Tiltrædelse Mandag d. 4 april 2022. Er det dig der er den rette til vores butik eller 

måske en du kender?  

Vi tilbyder: En spændende mulighed for at blive en del af et stærkt team som brænder for god vin og spiritus. Du vil 

blive en del af en virksomhed der sætter samarbejde og en stærk arbejdsmoral højt. Som elev hos os får du hurtigt 

ansvar for relevante opgaver. Omgangstonen er uhøjtidelig og venskabelig blandt vores dedikerede kolleger, der hver 

dag arbejder for at levere en stærk kundeservice.  

Personlige kvalifikationer: Du er klar på nye og spændende udfordringer indenfor specialhandel med vin og spiritus. 

Det er ikke en forudsætning, at du har kendskab til vin og spiritus, men du skal have en tydelig interesse – samt lysten 

og let til at lære. I dit arbejde er du ansvarsbevidst, serviceminded og pligtopfyldende. Du er smilende og 

imødekommende og ikke bange for at snakke med mennesker. Vi ser gerne at du besidder tekniske evner, da en stor 

del af vores salg foregår online, via. vores SoMe og hjemmeside.  

Du er ikke bange for at ”tage fat” og starter nye opgaver med frisk mod, godt humør og stærkt initiativ. Da butiksarbejdet 

også indebærer fysiske opgaver, vil det være en fordel, at du er fysisk aktiv i din fritid. Du skal være fleksibel i 

tilrettelæggelsen af arbejdstider både ved spidsbelastninger i forbindelse med f.eks. jul, sommerferie og smagninger, 

men også da vi har lørdagsåbent.   

Uddannelse: Du skal have afsluttet Handelsskolen eller anden gymnasial uddannelse.  

Arbejdsopgaver: Dine arbejdsopgaver vil b.la. blive kundeekspedition, vareopfyldning, salg, indkøb, produktkendskab 

og andre forfaldne opgaver. Din uddannelse vil foregå i vores fysiske butik på Frejasvej 32, 3400 Hillerød. I forbindelse 

med din 2 årige uddannelse tilmeldes du Mommark, Business College Syd og følger deres uddannelsesprogram med 

skoleophold som netop målrettes specialhandlen med vin og spiritus. Efter endt uddannelse vil der være mulighed for 

fastansættelse.  

Om Hillerød Vinkompagni: Hillerød Vinkompagni er en 7 år gammel vinhandel, som til dagligt drives af indehaver 

Rasmus Jørgensen. Vi er en virksomhed i vækst, og vi har etableret os som en god og stærkt leverandør til 

kvalitetsbevidste forbrugere og erhvervskunder.   

Er du vores nye elev?  

Ansøgninger modtages udelukkende pr. mail, så send dit CV med relevante bilag til rasmus@hilleroedvinkompagni.dk. 

Vi holder samtaler løbende, så send din ansøgning straks og senest den 15. marts 2022.  

 

Vi glæder os til at høre fra dig. 
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