
 

 

Hjem-IS Skanderborg søger sælgere til sommersæsonen 
 
Rigtigt mange mennesker elsker is. Vil du være med til at sælge dem? 
 
Hjem-IS Skanderborg søger sælgere til vores sommersæson. Vi søger både fuldtid og deltid. 
 
Om du er ung eller gammel, M/K gør ingen forskel, bare du er i besiddelse af kørselserfaring og gerne 
salgserfaring. 
Du har et sælger-gen og yder gerne en ekstra indsats for et godt salg. Du er præsentabel, smilende, 
imødekommende, udadvendt, serviceorienteret og formår at skabe gode oplevelser bag bilen. 
 
Du motiveres af glade kunder. 
 
Der kræves kørekort B (alm. personbil) gerne med nogle års erfaring. 
 
Vi tilbyder: 

• En god fast løn, med attraktiv bonus, hvor du selv har indflydelse på din indtjening. 

• Et afvekslende arbejde. 

• Gode kollegaer, der altid står klar med råd og vejledning. 

• Det er vigtigt at du forholder dig til de skæve arbejdstidspunkter i din ansøgning. 

• Hverdage mellem 13.30 og 21.30, lørdage mellem 9.00 og 19.00 og 

• søndage mellem 10.00 og 19.00 

 
 
 
 
 
 
 

Om Premier Is – Mejerigaarden  
Premier Is i Thisted er det største danske ismejeri og har den ledende position som producent af højkvalitets isprodukter i Danmark.  
Ismejeriet i Thy, som er et af de ældste i Danmark, blev grundlagt i 1933 af mejeristen Sigurd Laurids Sørensen, der var blandt de første, der lærte at lave 
iscreme i Danmark.   
Premier Is har siden 2015 været del af Food Union gruppen, som er det største mejeriselskab i Letland og den førende isproducent i Baltikum.  
Al isproduktion foregår på ismejeriet i Thisted, og Premier Is har i over 85 år leveret dansk produceret is af høj kvalitet baseret på stolte håndværkstraditioner, 
fløde og nøje udvalgte råvarer. Produkterne sælges under en række velkendte varemærker som bl.a. ”Mejerigaarden”, ”Gammeldags Flødeis”, ”Premier Is”, 
”Polar Is” og ”Underground”.  
 
 
 



 

 
 

 
Samtaler holdes løbende og opstart hurtigst muligt. 
 
Er du interesseret så send mail hurtigst muligt til: mje@hjem-is.dk 
 
Har du yderligere spørgsmål kontakt os på tlf. 86523644 
 
 
 
 
 
Karen 64 år – Hjem-IS sælger i 17 år: 
Jeg elsker den frihed som jobbet giver mig, og alle de gode oplevelser jeg får, ved at se glæden og 
forventningerne i børnenes øjne. 
 
Stephan 47 år – Hjem-IS sælger i 11 år: 
Jeg kører Hjem-IS fordi jeg holder af den brede kundekontakt. Den store glæde fra især børn som ældre, 
giver mig et godt drive til et glædesfyldt job. 
 
 
Anders 24 år – Sommerafløser på 3. år: 
At arbejde hos Hjem-IS giver mig gode oplevelser og udfordringer. Det er en arbejdsplads, hvor man har 
gode sociale kollegaer og hvor man hjælper hinanden. Man møder mange nysgerrige og smilende kunder, 
der gør ens dag glad og positiv. 
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