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- eksperter i god søvn!

V I P
V I P

Nabotil HaraldNyborg

GRATIS! GRATIS!

● Vi leverer

● Vi samler og stiller op

● Vi tager det gamle med

AIR VISCO PUDE
2 højder i samme pude.
Med 2 betræk, vaskbart med god luftcirkulation .
Vejl. pris kr. 999,-

LATEX
ELEVATION
120/140 x 200 cm.
Zoneinddelt latex madras
med vaskbart betræk.
Fås i mange mål.
Elevationsbunde med hoved og benløft.
15 farver at vælge mellem.
Vejl. pris kr. 16.999,-

VIP POCKET BOKS
2 stk. dobbelt fjedrende bokse med 7-zonet pocket i fast eller medium 80/90 x 200 cm
15 stoffarver at vælge imellem.
1 stk. luksus høj top 160/180 x 200 cm.
med 2-delt vaskbart betræk med 3D-kantbånd
for at sikre konstant udluftning af madrassen.
Valgfri latex eller visco indlæg
som 1 stor eller 2 enkelte toppe.
Ben i træ/metal i 7 højder er tilkøb.
Vejl. pris kr. 12.999,-

KAmpAGneTIlbud
- med 10 måNeders reNte- og gebyrfrit låN

SPAR kr. 600,- KAMPAGNEPRIS NU

399.-

SPAR kr. 7.000,- KAMPAGNEPRIS NU

5.999-
dAnmARKS

bIllIGSTe!

SPAR kr. 9.000,- KAMPAGNEPRIS NU

7.999.-

GAVl I 4 mOdelleR

÷50%

ELEV hos SENGESTUDIET

HVem er seNgestUdiet:

SENGESTUDIET er en selvstændigt ejet specialforretning i senge og tilbehør.

Vi er IKKE ejet af andre, og vi er IKKE medlem af nogen kæde, men kan frit vælge sortiment og priser.

Vi er lokale folk, som selv arbejder i butikken og selv bestemmer politikken i forretningen

Vi har drevet forretning i mere end 21 år.

Vi er kendt specielt for:

God service!

Brugbar og grundig information!

At sælge produkter, som dækker kundens ønsker og behov!

At vi efter aftale med kunden uden beregning leverer, opsætter og tager kundens gamle seng med!

Allerede som elev får du mange udfordringer og betydningsfulde ansvarsområder.

Du bliver en del af et team på 7 medarbejdere, som interesserer sig for og tager hensyn til hinanden,

og du kommer til at få din daglige gang i et hyggeligt arbejdsmiljø med sammenhold og frihed.

Hvis du er servicemindet, har ambitioner og vil tage ansvar, så er SENGESTUDIET’s

elevuddannelse for dig.

Vores forVeNtNiNger til dig

Vi vil gerne uddanne dig til at være i stand til at kunne bestyre en butik efter endt uddannelse,

derfor er vores forventninger til vores kommende elev/dig følgende:

● du er ambitiøs, servicemindet, engageret og villig til at tage ansvar.

● du er villig til at tage del i alle funktioner i firmaet som salg, varebestilling, levering og opsætning

af senge, modtagelse og løsning af reklamationer, papirarbejde, oprydning m.m.

● du er smilende, udadvendt og har en passion for salg.

● du er villig til at interagere med forskellige slags mennesker hver dag.

Uddannelsen varer 2 år og er en kombination af teori og praksis.

I løbet af uddannelsen kommer du på 7 ugers kursus i Danmark og bliver også løbende

oplært af eksterne sælgere repræsenterende de kendte mærkevarer vi forhandler.

KraV
Du skal for at blive elev hos SENGESTUDEIT have en af følgende uddannelser: EUD-Business, EUX,

HHX med 5 ugers EUD-supplering, STX/HF/HTX med 10 ugers EUD supplering, HG2 eller HGS.

aNsøgNiNgeN stiles til

kontakt@sengestudiet.dk att. Michael Jakobsen inden 15.juni 2017


