
ELEV SØGES 
Transocean Sport søger en elev til travl specialforretning indenfor 

tennis – badminton og squash i Lyngby. 

Vi skal finde vores nye doublemakker, som med tiden også skal 

blive hurtig på nettet  

Vi har travlt og arbejder på fortsat vækst. Vi søger derfor en 

salgsassistentelev med speciale i sport, der ønsker at være en del 

af vores team. Vi søger en elev, som forhåbentligt kan blive en 

værdifuld kollega samt har en positiv tilgang til vores kunder, som 

altid skal være i centrum. 

Arbejdet som elev hos os 

Du vil som elev hos os blive klædt på til at kunne håndtere mange 

forskellige opgaver, store som små. Første prioritet er selvfølgelig 

at du bliver oplært som ketcher-specialist, opstrenger, men også 

lærer om sko, tøj og andet udstyr. Du vil blive præsenteret for 

meget nyt, og det er derfor vigtigt, at du er læringsparat og synes 

at det er sjovt at dygtiggøre dig. 

Dine kvalifikationer 

Har stor interesse indenfor ketchersport (tennis, badminton og 

squash). Det er en fordel, hvis du selv dyrker en eller flere af 

sportsgrenene. 

Du skal være glad og udadvendt og aldrig være bange for at 

kunne tage fat. 



Du skal være pligtopfyldende og kunne møde til tiden, samt have 

bestået 10. klasse og have en ren straffeattest 

Transocean Sport tilbyder 

Vi tilbyder et arbejde, hvor alle medarbejdere er fagligt stærke, 

hvor vi er et team, der vil bakke dig op med at blive faglært bedst 

muligt og klædt på til et forhåbentligt fremtidigt samarbejde efter 

endt elevtid 

Transocean Sport 

Vi er idag landets førende specialforretning med ansatte der 

tilsammen har over 100 års erfaring indenfor tennis – badminton 

og squash. Vi arbejder ud fra vores fysiske forretning i Lyngby, 

men har udover et stigende klubsalg og en spændene udvikling 

via vores webshop. 

Det praktiske 

Du er meget velkommen til at kontakte Johnny Sørensen, hvis du 

har spørgsmål til stillingen på 45886833. Ansøgning sendes pr. 

mail til service@transocean-sport.dk 

Ansøgningen skal indeholde en motiveret ansøgning, CV samt 

karakterblad fra Folkeskolen 

Ansøgningsfrist: 14 august 2016 

Tiltrædelse: Hurtigst muligt 

Arbejdssted: Lyngby 

Hjemmeside: www.transocean-sport.dk 
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