
Salgselev med interesse for outdoor og jagt? Søg hos 

GrejFreak.dk! 

 

Brænder du for salg – og nyder du samtidig en tur i skoven? Så er du måske vores nye salgselev! 

Hos os får du udfordringer og hjælp til hele tiden at blive bedre i din tid som elev. Vi tilbyder en spændende 

stilling, hvor du får lov til at være vores faste ansigt overfor kunderne i det fysiske showroom. Samtidig får 

du lov til at prøve kræfter med omnichannel salg og kundeservice, da du også vil komme til at arbejde med 

vores netkunder. 

Kundeservice er et nøgleord for os. Derfor vil du også blive en vigtig kollega for at blive ved med at holde 

serviceniveauet højt – uanset om kunden besøger den fysiske butik eller hjemmesiden. Det gælder både via 

chat, mail og telefon, hvor kunderne kan henvende sig til os. 

GrejFreak.dk er en dansk netbutik, som blev startet for godt 12 år siden i en garage i Beder. Siden er der 

løbet meget vand under broen, og vi har nu godt 1000 kvm i Viby J, hvor vi har lager og showroom. En god 

håndfuld af vores kunder kommer fast forbi vores showroom for at kigge nærmere på grej indenfor vores 

forskellige områder outdoor, jagt, militær samt vagt og politi. Og det er her, at vi mangler dig.  

Vi er en samling af unge mennesker, der brænder for det vi laver. Der er højt humør – og mindst lige så højt 

til loftet! Så vi glæder os til at kunne byde dig velkommen på holdet. 

 

Opgaverne 

Salg i showroom 

Salg til online kunder 

Kundeservice på flere kanaler  

 

Kvalifikationer 

Interesse for friluftslivet, militær eller jagt. 

Jagttegn er et plus, men ikke nødvendigvis et krav. 

Arbejder med et smil – også når der kan være travlt 

Elsker at tale med mange forskellige typer af mennesker 

 

Kontakt 

Send din ansøgning på mail til HR@grejfreak.dk og vi vil vende tilbage hurtigst muligt! 

mailto:HR@grejfreak.dk

