Vi søger fritidsjobbere til alle
områder i varehuset

Om 4 minutter ved du,
hvorfor et fritidsjob i Bilka
er mere dig, end du tror
Vil du tjene til drømmerejsen, højskoleopholdet eller
bare til en sjovere fritid? Vil du ha’ et job med masser
af afveksling – og hvor dine kolleger bliver til venner?
Så læs videre og find ud af, hvorfor Bilka nok er meget
mere dig, end du tror …

Det behøver ikke være kedeligt
at tjene lommepenge
– eller spare op til fx en rejse
eller et højskoleophold.

Vidste du ...

Stor arbejdsplads
– mange muligheder

at undersøgelser viser, at et
fritidsjob gi’r dig positive fordele
på både kort og lang sigt?
Ud over lønnen oplever unge
med fritidsjob, at det også
giver kompetencer, erfaringer
og selvtillid, der styrker dem i
fremtidig uddannelse og job.

Bilka er en stor arbejdsplads – og
du vil hurtigt opdage, at det gi’r dig masser af muligheder.
Der er først og fremmest styr på dine løn- og ansættelsesforhold.
Og så er der selvfølgelig masser af afveksling i et stort hus.
Endelig er Bilka en del af Salling Group. Og som ansat får du rabat
hos koncernens øvrige brands som fx Starbucks, Netto, føtex, BR
og Carl’s Jr.

Et fællesskab
med fordele
Du bli’r del af et stærkt
fællesskab, hvor vi både
har det sjovt, når vi
arbejder sammen – og
når vi fester og hygger os
uden for arbejdstid.
Med flere hundrede
kolleger er det også let
at bytte vagter, så der er
tid til lektier, venner og
fritidsinteresser. Eller du
kan få flere vagter, hvis du
gerne vil tjene lidt ekstra i
en fart.

Plads til alle
– også til dig
Et job i Bilka gi’r dig kompetencer
og erfaringer, som du kan tage
med videre.
Bilka er en mangfoldig arbejds
plads, hvor du både kan bidrage
til fællesskabet og opleve, at du
vokser som menneske. Her
samarbejder du med masser af
dygtige, hjælpsomme og helt
forskellige kolleger – og du kan
mærke, at du gør en forskel.

En arbejdsplads
der giver tilbage
I Bilka får du en arbejdsplads,
der engagerer sig i samfundet.
Vi støtter fx Fødevarebankens
tiltag mod madspild. Og Salling
Fondene giver økonomisk støtte
til projekter og foreninger,
der støtter børn og unge, en
bæredygtig udvikling, og som
hjælper nogle af samfundets
mest udsatte grupper. Det
synes vi selv er rart at vide.

Er du overbevist?
Så gå ind på bilkajob.dk eller scan QR koden, og se de
ledige job i din lokale Bilka. For at kunne søge skal du være
fyldt 15 år. Du skal også:
• hjælpe kunderne med et smil – også når det går stærkt
• overholde mødetider og aftaler
• kunne tage ansvar og ville gøre en forskel
• være en flink og hjælpsom kollega
Lyder det som dig?
Så vil vi glæde os til at møde dig!

Bilka er et hypermarked i konstant vækst. Vi har en brændende
ambition om, at have de mest passionerede og servicemindede
medarbejdere. Så grib chancen, realiser dit potentiale og få
ca. 9000 ambitiøse kolleger, der slet ikke kan lade være med
at udvikle og forbedre.

Søg job i en virksomhed
med flere muligheder
– scan QR-koden eller tjek bilkajob.dk

SCAN KODEN OG
SE LEDIGE JOBS

Her kan også
søges uopfordret

