Olympiatoppens trainee-ordning

Vil du jobbe deltid som trainee i Decon-X?
Olympiatoppen og Adecco ønsker å gi utøvere
muligheten til å kombinere toppidrettssatsing
med en interessant deltidsjobb. Målet er at de
skal kunne skaffe seg verdifull arbeidserfaring
og et nettverk, uten at det går på bekostning
av satsingen.

Kundeservice
Som medarbeider innen kundeservice jobber
du med support og service på Dexon-X’
produkter. Du har gjerne høyskoleutdanning
innen ingeniørfaget, men annen relevant
erfaring kan veie opp for manglende
utdanning.

En av Olympiatoppens samarbeidspartnere,
Decon-X, søker flere dyktige medarbeidere til
deltidsstillinger innen salg og kundeservice.
Decon-X har allerede flere tidligere og
nåværende toppidrettsutøvere ansatt, og tilbyr
et sporty miljø der det er rom for å satse på
idretten.

Felles for begge stillingene
Du vil få grundig opplæring i Decon-X’
produkter og tjenester. Selskapet har hatt en
betydelig vekst de siste årene, og de har satt
seg som mål å være blant de beste på
løsninger og utvikling. Her vil du få arbeidserfaring i et gründerselskap i vekst.

Hver stilling tilpasses hver enkelt utøvers
idrettskarriere: Vi avtaler arbeidstid, stillingsprosent, oppstart og lengde på oppdraget.
Kravet for å søke er at du er toppidrettsutøver
(har idretten som hovedbeskjeftigelse), og at
du presterer på det øverste, nasjonale nivået i
din idrett.

Egenskaper og bakgrunn
Du er en som jobber målrettet, nøyaktig,
strukturert og selvstendig. I begge stillingene
inngår det å holde presentasjoner for kunder,
og det kreves at du trives med å snakke med
mennesker. Decon-X ønsker deg som er
positivt innstilt og som søker gode løsninger.

Salgsmedarbeider
Som selger i Decon-X skaper du interesse for
Decon-x’ produkter, og holder presentasjoner
for potensielle kunder.
Du må ha førerkort klasse B, og gjerne
høyskoleutdanning innen helse, ingeniørfag
eller salg/markedsføring.

Hva kan vi tilby?
Decon-X legger vekt på frihet og eget ansvar,
og på et inkluderende miljø som både gir
forutsigbarhet og ivaretar ansatte. Du vil få:
• en unik mulighet til å kombinere idretten din
med en godt betalt deltidsjobb
• fleksibilitet til å holde fokus på idretten
• mulighet til å bygge nettverk.

Søknad og ev. spørsmål om stillingen kan sendes til:
larsmartin.torget@adecco.no eller tonje.hinze@olympiatoppen.no

