
Vi søger: Juniorsælger / Bilsælger-Trainee
Hos Autos.dk søger vi lige nu den helt rette Trainee/Juniorsælger til vores forretning i Silkeborg. Er du super skarp i den 
digitale og grafiske verden, og har samtidig en stor interesse i biler – jamen så er du formentlig præcis den profil vi søger.

Hos Autos.dk A/S mangler vi en ’masterchef’ til vores digitale univers, der er klar på at lave grafiske lækkerier til vores annoncer, 
hjemmeside, SoMe og grafisk opsætning til trykte medier. Vi har brug for din hjælp til at bringe vores lille hyggelige virksom-
hed ind i en version 2.0 - Idéerne har vi, men tid og håndelag mangler. Du skal være vores Digital Media Specialist. 

Vi mangler dig, der kan trylle pixels til noget yderst præsentabelt og spektakulært, til brug på både print og digitale platforme.
Noget spændende. Noget fedt. Noget sjovt. Noget med kant. Noget unikt! Skarpe og indholdsrige videoer. Korte og lange.  
Noget til salgsbiler – noget til SoMe. Med tekster. Med tale. Med glimt i øjet. Med stil, Med skarphed – og allervigtigst: med 
pålidelighed. Intet skal oversælges. Intet. Besidder du de skills, så skal vi nok være garant for at lære dig godt og stabilt op i 
bilbranchens forandringsvillige verden hvor ikke 2 dage er helt ens.

Du vil have din dagligdag sammen med os i butikken i Silkeborg, men vil løbende også skulle på uddannelse/skoleophold i det 
mere teoretiske bag det at være kompetent bilrådgiver.  
Du kan læse mere om uddannelsen her: www.bcsyd.dk/kurser/autobranchen/bilsaelgertrainee. 
Vi investerer i dig, og det er planen at vi indgår et langvarigt samarbejde.

Din person: 
  Du er selvkørende og griber opgaver med et smil. Også de mere fysisk krævende!
  Du er digital superbruger og har indgående kendskab til redigering på tværs af programmer.
  Det er et plus, hvis du har erfaring med tekstforfatning, men ikke et krav.
  Du er vild med biler, og ved hvad forskellen er på modellerne, og detaljerne der er værd at fremhæve.
  Du er præsentabel og kan lide at have direkte dialog med kunder.
  Du er formentlig 20-25 år, men ikke et krav. 
  Du er bosiddende i eller tæt på Silkeborg.
  Du har høj personlig moral, højt energiniveau og højt humør.
  Du er omstillingsparat.
  Du er indstillet på søndagsvagter.

Lyder vi som et sted du kunne tænke dig at gøre en forskel, så giv os din videoansøgning, eller anden spændende digital eller  
grafisk fremvisning. Send gerne din ansøgning hurtigst muligt, vi kigger på den med det samme.  
BEMÆRK: Ansøgningen skal sendes som video, eller anden grafisk detalje/opsætning. Tiltrædelse hurtigst muligt.

Hvem er Autos.dk A/S
Vi er en lille særlig og hektisk bilforretning, placeret i pæne lokaler på en synlig beliggenhed i Silkeborg. Firmaet blev etableret i 
november 2017, og har fra første dag ønsket at skille sig ud blandt mængden. Skilt sig ud i den måde vi gør tingene på. Skilt sig 
ud på den seriøse og jordnære måde vi behandler kunderne på. Skilt sig ud på den måde vi kommunikerer på.

Vi har hele tiden sagt: Gør vi som de andre – bliver vi aldrig bedre end de andre. Vi er ikke til pistolsælgere! Vi er et lille dedikeret 
team på i alt 3,5 personer + dig. En spade er en spade og et smil er et smil. Tonen er fri og der er højt til loftet. Er der varmt - går 
vi i shorts. Fryser vi - tænder vi varmen. Vi er som vi er – friske, ligetil og imødekommende. Vi er jyske. Vi er jordnære.

Vores kunder er tilfredse, fordi vi gør os umage, vi er venlige og vores priser er skarpe i markedet. - Og vi er der også efter at 
handlen er indgået. Der skal altid findes en løsning! Konstant er vi søgende på nye udviklinger, og måder at gøre ting på. Vi 
finder nye veje og vi prøver ting af. Ikke alt med succes. Men vi har det godt...

Spørgsmål eller Ansøgning? Så tag fat i Mikael på tel 92821010 og på mikael@autos.dk

Velkommen i Silkeborg hos Autos.dk A/S – www.autos.dk


