Vi går
forrest
– går
du med?

Bliv elev i Bilka
– en del af Salling Group

Få Danmarks
bedste elevuddannelse
Som elev hos os får du:

Når du vælger en elevuddannelse i Bilka, er du
garanteret et solidt springbræt til en spændende
fremtid med masser af karrieremuligheder.

•E
 t uddannelsesforløb, der
veksler imellem teori og praksis

Masser af læring
og nye venskaber

•G
 aranti for både personlig
og faglig udvikling

Trives du bedst med både teori og praksis?

•E
 n uddannelse med fokus på
business, salg, drift og detailhandel
•E
 t stærkt springbræt med
uanede karrieremuligheder

Vi tilbyder Danmarks bedste elevuddannelse til
dig, der til gengæld kommer med engagement,
ambitioner, drive, holdånd og godt humør.

•S
 pændende oplevelser, gode
kollegaer og nye venskaber

I Bilka uddanner vi hvert år omkring
150 elever inden for disse fagområder:

Bager

Salg/Drift/
Service

Delikatesse

Vi garanterer dig en spændende og sjov tid
med masser af læring og socialt samvær.

I Bilka er alle vigtige! Men vi hylder også
den ekstra indsats. Derfor kårer vi Årets Elev.
En ung kollega, som har vist et ekstra gear,
når det gælder motivation, engagement,
kampgejst og teamspirit.
Måske bli’r du den næste!

Vidste du, at 16% af vores elever fortsætter direkte i et lederforløb efter
endt uddannelse? Her kan du se et eksempel på et typisk karriereudviklingsforløb:

Elev/
Managementtrainee

I Bilka
tæller vi alle!

Gourmetslagter

BILKA FACTS
1. trin

Under Bilkas elevuddannelse er du i praktik i det varehus,
du er elev i, mens en del af teorien foregår på vores eget
kursuscenter – Salling Group Academy BØGEHØJ i Ebeltoft.

Forløb

Retail manager
Selvledelse &
Samarbejde

2. trin

Team-/
produktionskoordinator

Forløb

Lederaspirantforløb

3. trin

Afdelings-/
produktionsleder

Forløb

LTP
Leder Transitions Program

4. trin

Chefniveau

BØGEHØJ byder på:
• Perfekte rammer for læring og socialt samvær
• Gode sportsfaciliteter, topmoderne fitnesscenter
og smuk natur
• Kompetente undervisere med stærk teoretisk
viden og masser af praktisk erfaring
• Masser af tid til socialt samvær og nye venskaber
med elever fra resten af Salling Group

Jeg har virkelig fået stor opbakning
af min chef og kollegaer igennem
hele min uddannelse, og det har
givet mig endnu mere motivation for at blive
den bedste! Derfor er det også mega fedt
at få det her kæmpe skulderklap og virkelig
blive anerkendt for min indsats.”

SALGSELEV

MANAGEMENT TRAINEE

Har du lederpotentiale?
Hvis du har salg i dit DNA
Elsker du at arbejde med mennesker? Brænder
du for kundekontakt og god service? Og er du
et konkurrencemenneske, der motiveres af gode
salgstal? Som salgselev bliver du en del af det
stærke team, der er Bilkas ansigt udadtil.
Hvor lang tid tager det?
Det tager to år at blive salgsassistent, hvis du har
en EUD- , EUX- eller HHX uddannelse. Har du en
STX, HF eller HTX uddannelse, bliver du klar til elevforløbet efter et 5-ugers EUS-forløb. Kommer du
direkte fra folkeskolen, kan du komme i mesterlære
med 1 års grundforløb, inden du begynder den
2-årige elevtid.
Uddannelsen til salgselev kombinerer praktik og
skoleophold. Viser du lederpotentiale inden for 3
måneder efter din start som elev, er der mulighed
for at flytte dig til Management Trainee-uddannelsen. Efter elevuddannelsen kan du også videreuddanne dig til Retail Manager, som er en 1 årig
formel overbygning på salgsassistentuddannelsen
for dig, som har ambitioner om et lederjob på sigt.

Du kan blive salgselev her:
Tøj/Mode
Elektronik
Nonfood
Parfume
Hus&Have
Home

Food
ToGo
Frugt&Grønt
Service
Drift

Uddannelsen – trin for trin

Er du drevet af resultater, har du viljen til at nå
langt og personligheden til at blive en god leder?
Så ruster Management Trainee-uddannelsen dig til
en lederstilling med masser af udfordringer, ansvar og
muligheder. Du får adgang til et udfordrende læringsmiljø med en stejl læringskurve og et højt ambitionsniveau, som kan bringe dig rigtig langt.
Hvor lang tid tager det?
Management Trainee-uddannelsen tager 2 år og har
de samme adgangskrav som elevuddannelsen. Men
hele undervisningsforløbet foregår på et højere fagligt
niveau – fx er der to akademifag i uddannelsen.
Med Management Trainee-uddannelsen bliver du
klar til en lederkarriere både i Bilka – og i resten af
erhvervslivet. Efter uddannelsen tilbyder vi dig at læse
en HD kombineret med den praktiske læring i butikken.
Alt sammen med fokus på din udvikling.

Jeg er virkelig blevet
godt klædt på i forhold
til at træde ind i lederrollen og samtidigt
føler jeg den her uddannelse giver mig så
mange muligheder for min fremtid, som
jeg slet ikke havde overvejet.”

Uddannelsen – trin for trin

1 uge

Kommunikation og teamwork

1 uge

Kommunikation og teamwork

1 uge

Optimering af butikken

1 uge

Styring af butikken

1 uge

Salg

1 uge

Salgsledelse

1 uge

Produktkendskab

1 uge

Driftsledelse 1

1 uge

Butikkens drift

1 uge

Driftsledelse 2

1 uge

Markedsføring og events

1 uge

Markedsføring og event management

1 uge

Konceptstyring

1 uge

Konceptstyring

1 uge

Butiksopbygning

1 uge

Butiksopbygning

Afsluttende fagprøve og fagprøveeksamen

Læs mere om vores elevuddannelser på Bilkaelev.dk

Afsluttende fagprøve og fagprøveeksamen

Læs mere om uddannelsen på managementtrainee.dk

ELITEBAGERELEV

GOURMETSLAGTER/DELIKATESSEELEV

Lær et stolt
håndværk
Vil du være med til at bage brød og
kager til mere end 5000 kunder om
dagen? Er du vild med mad og gode
råvarer? Og vil du lære et stolt håndværk fra bunden? Så bliv elitebager i
Bilka.
Hvor lang tid tager det?
Uddannelsen til bager tager 4 år. Den
er en kombination af praktik i varehuset og skoleophold på teknisk skole.
Herudover skal du deltage på
to interne skoleophold sammen med
elever fra andre Bilka-butikker.
Det foregår på vores populære Salling
Group Academy BØGEHØJ i Ebeltoft.

Jeg troede, at det bare
omhandlede bagværk på
frost inden jeg startede, men
jeg fandt hurtigt ud af, at vi laver
præcis det samme som det lokale bageri,
bare i større mængder. Derudover synes jeg,
det er fedt, at der er 5000 kunder, der smager
lige præcis det jeg laver hver dag”

Uddannelsen – trin for trin
20 uger

Grundforløb 1

20 uger

Grundforløb 2

1 uge

Kommunikation og teamwork

4 uger

1. hovedforløb

1 uge

Elite Teambager

1 uge

Rullede deje

4 uger

2. hovedforløb

4 uger

3. hovedforløb
Praktisk prøve (Brødbager)

4 uger

4. hovedforløb (Bager)

1 uge

Elite Teambager

Gør god smag
til din karrierevej
Er du vild med at lave mad? Og vil du være en af
Danmarks dygtigste inden for slagteri eller deli
katesse? Så slib kniven og bliv en del af et stærkt
fællesskab med styr på håndværket og respekt for
den gode smag. Vores gourmetslagter-/delikatesse
elever er blandt branchens bedste og har flere
gange vundet DM i Skills – måske bli’r det dig en dag!
Hvor lang tid tager det?
En elevuddannelse til gourmetslagter tager ca. 3 år.
Du kan vælge at tage uddannelsen med speciale
i delikatesse og blive benhård til bl.a. madlavning,
anretning, smørrebrød og finopskæring. Uddannelsen
kombinerer praktik i varehuset og skoleophold på
teknisk skole.

Butiksopbygning

Svendeprøve

Læs mere om vores elevuddannelser på Bilkaelev.dk

20 uger

Grundforløb 1

20 uger

Grundforløb 2

1 uge

Kommunikation og teamwork

2 uger

1. hovedforløb

2 uger

2. hovedforløb

1 uge

Årstiders Råvarer

2 uger

3. hovedforløb

2 uger

4. hovedforløb

2 uger

5. hovedforløb

2 uger

6. hovedforløb
Salling Group Skills

Herudover deltager du på to skoleophold på Salling
Group Academy BØGEHØJ i Ebeltoft sammen med
elever fra Salling Group.

Salling Group Skills
1 uge

Uddannelsen – trin for trin

Jeg får lov til både at skære kød, være kreativ
når jeg skal sætte det flot op i boksen og have
en masse kundekontakt, og det synes jeg er
helt vildt fedt. Så længe man viser engagement, så er
der næsten frie tøjler i forhold til, hvad du gerne vil lave”

1 uge

Butiksopbygning

3 uger

7. hovedforløb

Svendeprøve

Læs mere om vores elevuddannelser på Bilkaelev.dk

Søg din elevplads i dag
Vil du være en af de 150 elever, vi hvert år uddanner i Bilka? Så send din ansøgning
allerede i dag. Fortæl os, hvem du er, og hvorfor du gerne vil være elev netop hos Bilka!
Vi glæder os til at høre fra dig.
Du kan se alle ledige elevstillinger og læse mere om elevforløbet, og hvordan du søger på
Bilkaelev.dk

Vores værdier
Vores fem værdier er en vigtig del af vores arbejdsdag. De beskriver, hvad vi forventer af
hinanden som kolleger og er med til at skabe et godt arbejdsmiljø og en sund forretning:

Integrity

Agile

Efficient

Vi opbygger tillid ved
at opføre os ordentligt,
ansvarligt og ærligt

Vi omfavner forandring,
tilpasser os hurtigt nye
behov og holder aldrig
op med at lære

Vi søger enkelthed
og stræber efter at
skabe produktive og
effektive måder at
arbejde på

Passionate
Vi brænder for at gøre
hverdagen bedre for
vores kunder, kolleger
og samfundet

Læs mere om en karriere
i Bilka på Bilkajob.dk

Competitive
Vi går efter at vinde i
alle dele af forretningen,
griber muligheder og klarer
udfordringer sammen

