Traineeprogram mot
försäljning & marknad
hos KB Components AB
Är du på väg att avsluta dina studier eller är i början av
din yrkeskarriär? Upplever du att du är i behov av mer
arbetslivserfarenhet eller ute efter att fördjupa dina praktiska
kunskaper inom försäljning- och marknadsfrågor?
På KB Components erbjuder vi just nu ett 1-års långt dynamiskt traineeprogram i internationell
atmosfär med möjlighet till anställning som kommer ge dig insikter och förståelse för hela vår
verksamhet – från produkt- och produktionsprocesser till projektlednings- och säljprocesser.
KB Components grundades 1947 och har hela tiden som mål att ligga i framkant vad gäller
utvecklingen av plastindustrin. Vi erbjuder helhetslösningar där vi hjälper våra kunder i deras
produktutvecklingsprocesser – från idéstadie till produktion. Innovativa kundsamarbeten kombinerat
med en ständigt expanderande avdelning av ingenjörs- och produktionsspecialister med bred
erfarenhet har inneburit att företaget idag vuxit till att bli en aktör att räkna med på den internationella
marknaden. Förutom Sverige har vi produktionsfaciliteter i Litauen, Slovakien, Mexiko och Kina.

Beskrivning och tidsschema
av vårt traineeprogram:
Produktkännedom – 1 mån
Formsprutningskännedom – 1 mån
Verktygskännedom – 1 mån
Processkännedom – 2 mån
Teknik/Projektavdelningen – 2 mån
Utlandspraktik – 1 månad

Nu söker vi dig som är i slutskedet av din utbidning inom marknad och/eller sälj som vill lära känna
hela vår verksamhet. Vi ger dig basen för att du ska vara så förberedd som möjligt när du till sist går in
i vårt team på marknad- och säljavdelningen, men även för att du ska ha fått en god förståelse för vilka
möjligheter du har att växa inom vår proaktiva och progressiva arbetsmiljö.
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan märkt ”Trainee” till jobb@kbcomponents.com.
Urval sker löpande.
Har du fler frågor och funderingar är du välkommen att kontakta Elisabeth Carlheim-Gyllenskiöld på
elisabeth.gyllenskiold@kbcomponents.com eller 0435-561 24. Du kan också läsa mer om oss i vår
http://www.sebroschyr.se/KBcomponents/WebView/.

Sälj- och marknad – 4 mån
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