KUNNE DU TÆNKE DIG AT VÆRE EN DEL AF DETTE TEAM?
KAN DU LIDE HANDEL OG ARBEJDE I ET INTERNATIONALT
OG UDFORDRENDE MILJØ – SÅ ER DET DIG VI LEDER EFTER

BPI A/S HANDLER MED FØDEVARER GLOBALT – OG TILBYDER, PÅ VORES HOVEDKONTOR I GENTOFTE,
EN SPÆNDENDE TRAINEE UDDANNELSE I EN INTERNATIONAL OG DYNAMISK VIRKSOMHED.

BPI A/S
Vi er en dansk ejet virksomhed, som handler med fødevarer
globalt.
Vi omsætter for godt 1,2 millard DKK – har kontorer world wide og
sælger og køber varer i mere end 120 forskellige lande.
BPI A/S har klare vækstambitioner – og er en virksomhed i rivende
udvikling.
Vi har et ungt attraktivt team, hvor der højt til loftet og plads til
at være initiativrig. Vores organisation er meget flad – du vil ofte

drikke morgenkaffe med vores direktør, som føler sig bedst tilpas
blandt kollegaerne.
”The BPI Family” består af nøje håndplukkede medarbejdere – vi
vil have det bedste team – og vi tilbyder dig at blive del af vores
sammenhold.
Vi er stolte af ”The BPI Family”, som er en perlerække af friske
og energiske kollegaer fra mange forskellige kulturer og lande.
Vi er drevet af godt købmandskab – og alle vores afdelinger er
yderst salgsmotiverede.

JOBPROFIL
Vi tilbyder et spændende og meget afvekslende job med udviklingsmuligheder i et to-årigt trainee-forløb, hvor du vil indgå i
vores salgsteam som sales back-up.

MÅLET FOR DIN UDDANNELSE ER,
AT DU FÅR ANSVARET FOR DINE EGNE
KUNDER, LEVERANDØRER ELLER MARKEDER

Du vil få en grundig oplæring og blive rustet til at løfte nogle af
de mange opgaver, som hverdagen i en international virksomhed byder på.
Du vil hurtigt indgå i den daglige drift og opleve en hverdag
med alsidige arbejdsdage og opgaver.
Opgaverne varierer indenfor salg, indkøb og logistik – og dine
personlige præferencer vil være med til at bestemme retningen af din fremtidige opgaver.
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HVAD TILBYDER BPI TRAINEE TEAM?
•

VI HAR ET STÆRKT TRAINEE TEAM,
SOM VIL STØTTE OP OMKRING DIG

•

VI ARBEJDER AMBITIØST OG DEDIKERET HVER DAG
– MEN VI HAR SJOVT BÅDE I OG UDENFOR ARBEJDSTIDEN.

•

MULIGHED FOR UDSTATIONERING

•

MULIGHED FOR VIDEREUDDANNELSE
Her er en glad Oliver, netop landet i Brasilien april 2018.
Han skal være her i fire mdr. som en del af traineeforløbet.

OM DIG
•

Du er positiv, ansvarsfuld og en udadvendt person.

•

Du er god til sprog – minimum engelsk.
– kan du flere sprog, er det en stor fordel.

•

Du holder overblikket, det går stærkt i vores hverdag.

•

Uddannelse: Mange muligheder er åbne – måske er du bachelor og/eller 			
på vej til kandidat, og brænder for et job ”i den virkelig verden”, måske har 		
du STX, HHX eller EUX business.

HOS OS BEDØMMER VI DIG IKKE KUN UD FRA
DIT SKOLEBEVIS, MEN TAGER ALLE ASPEKTER
AF DIN PERSONLIGHED MED I BETRAGTNING.

Teams fra vores internationale
kontorer mødes i HQ.
Sammenhold, sjov og fredagsbar i
vores slyngelstue er også en del af
”BPI TRAINEE TEAM”

FORVENTET JOBSTART:
Hurtigst muligt – men vi venter gerne på den rette

FORVENTET JOBSTART:
ASAP

Send din ansøgning til
hrsupport@bpi.nu
med relevante bilag – mærket Trainee.
Spørgsmål til stillingen modtages gerne – og kan rettes til
Dorthe Finderup Madsen
på 30 92 64 54
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