
Dine primære opgaver
• Være med til at sikre salgsklar afdeling
• Kundeservice
• Samarbejde med kolleger fra andre afdelinger
• Udstillinger
• Lagerstyring
• Vareopfyldning

Din profil
• Glad for at arbejde med service og mennesker
• Ansvarlig og stabil
• Fleksibel

Vi tilbyder
• Mulighed for at gøre karriere
• Gode kolleger med højt engagement
• Årlig elevsamling med alle elever fra hele  

virksomheden
• Løn efter overenskomst
• Uddannelsesstart 1. august 2018 eller efter aftale

BRUGSENI NUUK SØGER  
BUTIKSELEVER

Skal du starte på butiksuddannelsen?  
Så har vi praktikpladsen til dig.
Vi søger friske elever til food og nonfood.

Som elev hos os bliver du en del af en af Grønlands 
største butikskæder. Vi har mange forskellige afdelinger, 
såsom frugt og grønt, tørvarer, køl, frost, tekstil, legetøj 
og isenkram, du vil kunne stifte bekendtskab med under 
uddannelsen. Butikken i Nuuk har ca. 120 medarbejdere 
og har normalt ca. 5-10 elever.

Til sammen har Kalaallit Nunaanni Brugseni ca. 450  
ansatte heri ca. 25 elever fordelt i 7 byer. Som elev hos os 
vil du blive en del af en hverdag designet til at udvikle 
dine faglige kompetencer indenfor butiksfaget. Du vil  
stifte bekendtskab med en bred vifte af arbejdsopgaver, 
som vil klæde dig på til din afsluttende eksamen. Vi går 
meget op I vores elever og vi vil gå den ekstra mil for at 
sikre dig en stærk fagprofil når du kommer ud på den 
anden side.

Ansøgningsfrist
Senest 22. juli 2018, gerne før.
Der holdes løbende samtaler.

Send ansøgning
ungaaq.abelsen@knb.gl

Yderligere oplysninger
Du får løn under hele uddannelsen inkl. skoleophold.
Arbejdstiden er 80 timer på 14 dage efter gældende over-
enskomst.

Uddannelsen varer 4 år og veksler mellem skole-  
og praktikophold.
Hvis du har taget GU, tager uddannelsen ca. 2,5 år.
Læs om uddannelsen på http://www.ninuuk.gl/dk/uddan-
nelser/hvad-skal-du-efter-folkeskolen/tni/tni-butik/

Ved spørgsmål om stillingen
Kontakt uddeler Stefan Nelth, tlf. +299 34 98 01, 
mail nuuk@brugseni.gl
Eller foodchef Jørgen Hammond, tlf. +299 34 98 07

Web: www.brugseni.gl
Facebook: Kalaallit Nunaanni Brugseni


