Bliv
elev
hos
Schou
… og styrk din karriere

Hvem er
Schou?
Se vores video

Nordens
største
forhandler
til kendte
detailkæder
Livet skal være så nemt som muligt for vores
kunder. Det er derfor vigtigt for os, at de altid
kan købe de rigtige varer til den rigtige pris.
Helt enkelt. Vi arbejder stålsat på at fjerne deres
udfordringer gennem indsigt, erfaring og styrke.
Vi vil være kundens genvej til succes.

Hos Schou står vi aldrig
stille. Vores passion
driver os til at udfordre
status quo. Hver dag. Vi
er danske. Det er vores
pejlemærke. Vi handler
ansvarligt. Vi arbejder
hårdt for altid at overgå
dine forventninger.

Schou er en business to business-virksomhed, og
vi forhandler vores brands Day, Probuilder, Max,
Grouw, Envy, Outfit og Vila til størstedelen af
de nordiske detailkæder, samt til en lang række
øvrige udenlandske retail-kunder. Vores store
udvalg gør, at kunden kan nøjes med at handle
ét sted og få leveret sine varer i løbet af få dage
– uanset om der er tale om kampagnevarer eller
koncepter med komplette vareserier i forskellige
brands. Som Nordens største er vi specialister i
at finde de mest aktuelle varer, og med særligt
fokus på produktsikkerhed, emballager, design
og stærke priser sørger vi for, at kunderne har de
helt rigtige varer på hylderne.

Vi oversætter for virksomheder
Vi har samarbejdet med Schou siden 2007.
Skal vi også hjælpe dig?
Partners • Spanien 1 • 8000 Aarhus C • 86 10 83 83 • info@partners.dk

NUVÆRENDE ELEV:

Maja, salgselev
”Som elev hos Schou får man
hurtigt ansvaret for at holde styr
på og løse en masse forskellige
og spændende opgaver. Noget
af det jeg synes er særligt
spændende er, at man får
mulighed for at tage ansvar for
store dele af elementerne i et
salgsprojekt, samtidig med at
kollegaerne er villige til at lære fra
sig, så jeg med tiden kan have det
fulde ansvar for salgsprojekter til
mine egne kunder.”

Hvordan
bliver du
elev hos
Schou?

Når du skal søge en elevstilling hos Schou,
skal du søge via vores hjemmeside under
ledige stillinger og vælge den elevstilling,
som du vil søge. Hvis vi ikke har nogle
ledige elevstillinger, er du altid velkommen
til at søge uopfordret eller kontakte vores
HR-afdeling for at høre, hvornår vi søger
nye elever. Vi ved, at det kan være svært
for elever at have et langt og fyldigt CV,
men vi værdsætter, at du forsøger at give
os et indblik i, hvem du er, og hvad du kan.

Get over IT...

Bliv klogere
på vores
rekrutteringsproces

Se ledige
stillinger her
og søg en
elevstilling

Navision
Dynamics NAV
Business Central
Vi hjælper dig videre!

Mere end
20 års erfaring

TELOS TEAM
www.telosteam.dk • info@telosteam.dk

Hvem
er du?

Se videoen om
vores skønne
indkøbselev Sofie

Schou er en virksomhed, hvor alle er
passionerede omkring deres kerneområder, så
det er vigtigt, at du er engageret og brænder for
dit fag. Har du ild i øjnene og lyst til at lære af
andres erfaring, og selvfølgelig kunne samarbejde
med dine nye kollegaer, så er Schou det helt
rigtige sted for dig at være elev. Vi står aldrig
stille, så du skal være indstillet på at være effektiv
og energisk og kunne arbejde selvstændigt. Det
kollegiale sammenhold er vigtigt for os og en stor
del af det at gå på arbejde. Det er derfor vigtigt,
at du er moden og imødekommende og har en
positiv indstilling til livet og arbejdet.

TIDLIGERE ELEV:

Mathias,
indkøbskoordinator
”Som indkøbselev ved Schou fik jeg hurtigt ansvaret
for indkøb af havemøbler til vores danske kunder. At
jeg fik ansvaret for den opgave tidligt i min elevtid
gjorde, at jeg udviklede mig enormt hurtigt og blev
en vigtig del af teamet. Efter endt elevtid blev jeg
tilbudt en fastansættelse som indkøbskoordinator
i samme afdeling, som jeg var elev i. Her har jeg nu
udvidet kundeporteføljen, så jeg sidder med indkøb af
havemøbler til vores kunder i hele Skandinavien. Jeg
udvikler mig stadig meget efter elevtiden, da der altid
er mere at lære. Det jeg satte pris på, som elev hos
Schou, var at du kan få lige så meget ansvar du vil, så
længe du er villig til at tage ansvaret.”

Vi har konsulenter over hele landet, så
kontakt os endelig for en uforpligtende
gennemgang af dit/jeres belysningsbehov.

NUVÆRENDE ELEV:

Johanne, økonomielev
”Som økonomielev hos Schou har jeg hurtigt fået ansvar for
mine egne arbejdsopgaver, samtidig med at jeg igennem min
elevtid kommer rundt i de andre forskellige områder inden
for økonomi. Der er ikke to dage, der er ens, hvilket giver
nogle spændende og til tider udfordrende opgaver, som man
får lov til at følge helt i mål, og som gør, at jeg udvikler mig
hele tiden.”

Tlf. 7025 1545

Styrk dine
fremtidige
karrieremuligheder

Hvilke elevforløb tilbyder vi?
Hos Schou har vi forskellige typer af
elevprogrammer inden for indkøb, salg, økonomi,
mediegrafik, fotografi og dekoration. Alle vores
elevforløb bliver skræddersyet til den enkelte elev,
som igennem hele sin uddannelse bliver støttet af
erfarne og kompetente medarbejdere, som står til
rådighed med hjælp og vejledning.

Som elev hos Schou får du muligheden for at skabe dig
de bedste erfaringer og kompetencer til at kunne blive
en sværvægter inden for dit felt. Vi tilbyder dig gode
karrieremuligheder, hvor vi vægter kombinationen af
teori og praksis højt. Schou er en virksomhed i vækst,
der agerer i et internationalt miljø, og som blandt andet
er stærkt repræsenteret i Fjernøsten, da mange af vores
arbejdsprocesser sker gennem samarbejdspartnere med
hovedkvarter i Fjernøsten. Du har derfor rig mulighed for
personlig og faglig udvikling under din elevuddannelse.

Indkøb
Salg
Økonomi
Mediegrafik
Fotografi
Dekoration

Stay
business.

Overnatning i hjertet af Kolding

Elevforløbene for indkøb, salg og økonomi varer
to år; fire år og fem måneder for mediegrafik,
fotografi og dekoration. Den skræddersyede
uddannelsesplan laver vi for at sikre, at du får den
bedste erfaring inden for dit fagområde. Du får ved
opstart en uddannelsesplan, som du gennemgår
med din nærmeste leder. Sammen sætter I mål,
som der bliver fulgt op på til jævnlige statusmøder.

Dine muligheder som elev
Det er arbejdsopgaverne i din hverdag, der udvikler
dig og dine kompetencer. Vi prøver derfor så vidt
muligt at tildele dig en bred vifte af arbejdsopgaver,
så du er klædt på til at kunne varetage mange
forskellige ansvarsområder efter endt uddannelse.
Som elev får du daglig kontakt med vores
leverandører, kunder og samarbejdspartnere
fra hele verden. Det er med til at udvikle dit
kendskab til store samarbejdspartnere og salgs- og
eksportområder, samt styrke dine internationale
kompetencer inden for samarbejde på tværs af
kulturer. Disse kompetencer er med til at øge din
selvstændighed, som du vil få brug for undervejs
og i dit senere arbejdsliv.

• Hotellejligheder med
køkken, stue, toilet,
soveværelse og gratis wifi
• Benyt Schou Companys
specialpris på overnatning.
Inkl. parkering og
morgenbuffet

Tlf. +45 75 54 18 00 | stay@koldinghotelapartments.dk | www.koldinghotelapartments.dk | Følg os

Bestil Gardinbussen gratis
og få op til 30% i rabat






Kontakt os og
hør, hvordan vi
kan hjælpe
din virksomhed:

7550 9449

Gratis opmåling inden 7 dage og levering 10 dage
Vi rådgiver og hjælper dig til den rigtige gardintype
Vi hjælper dig med materialevalget i forhold til lysgennemgang
Vi sikrer korrekt opmåling i forhold til senere montering af gardinerne
Vi monterer, kvalitetssikrer og instruerer dig i betjening af dine nye gardiner

Vi kører ud i disse områder:
Ribe, Esbjerg, Vejen, Kolding, Vejle, Fredericia, Haderslev,
Middelfart, Odense, Hedensted, Horsens, Aarhus

VORES GARDINER:
⋅ Markiser
⋅ Foldegardiner
⋅ Lamelgardiner
⋅ Panelgardiner
⋅ Persienner
⋅ Plissegardiner
⋅ Rullegardiner
⋅ Fluenet / Insektnet
⋅ Finansiering

Niels Bohrs Vej 10B, 6000 Kolding • Tlf.: 7550 9449 • monogardiner.dk • info@monogardiner.dk

• 16222 • www.jsdanmark.dk

Læs mere
om vores elevuddannelser

