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...hvor kopper, køkkenknive og kaffemaskiner styrer og hvor tepotter, termo-
kander og tallerkener flyver over disken. Den verden kan du blive en del af!

Vi har branchens bedste, sjoveste og mest udfordrende elevuddannelse med 
gode muligheder for at få egne ansvarsområder i et spændende butiksmiljø.

Der ligger med garanti en  
af vores butikker tæt på dig.
Kop&Kande er en butikskæde med over 80 butikker i Danmark og Grønland, 
på Færøerne og på Island. De Frie Isenkræmmere er et samarbejde mellem 
41 butikker i Danmark og på Færøerne. Det betyder at du kan tage din 
uddannelse tæt på venner og familie og stadig få gode muligheder for 
at bruge din kunnen, hvor du end havner i fremtiden.

Her kan du læse om vores elevuddannelse og løse nogle underholdende opgaver, 
som vil give dig et indblik i de redskaber vi arbejder med under uddannelsen 
og i hverdagen.

Du er altid velkommen til at kigge ind i butikken og møde de søde mennesker 
du skal arbejde sammen med.

Du kan læse mere om uddannelse og karriere hos butikkerne i Dias Danmark, hvis 
du klikker ind på www.butikselev.dk. Herfra kan du også sende din ansøgning.
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= De Frie Isenkræmmere

= Kop & Kande

DFI

DFI

DFI

DFI

DFI

DFI

DFI

DFI

DFI

DFI

DFI

DFI

DFI

DFI

DFI

DFI

DFI

DFI

DFI
DFI

DFI

DFI

DFI

DFI



 

FÅ TJEK PÅ 
LIVSSTILEN!

HVORDAN SER 
DIN KARRIEREVEJ 
UD HOS OS?

VELKOMMEN 
TIL VORES 
VERDEN...

Kunderne hos os er meget forskellige. De har oftest forskellige 
behov i kraft af den livsstil de fører. Nogle af vores kunder er entusiaster og 
bruger meget af fritiden på bolig og livsstil, mens andre af vores kunder bare 
har brug for nyt køkkenudstyr eller service.

Vi tilbyder en spændende elevuddannelse, hvor du kommer til at lære om salg 
og marketing. Du kommer eksempelvis til at lære om livsstilsanalyser.

Prøv at analysere  
din egen livsstil 
– og sammenlign den med din familie og nærmeste venner.
Du skal blot spørge og udfylde de tomme felter i skemaet.

Dig selv Forældre Søskende Bedste ven Kæreste Eksempel

Hvad er din 
holdning til køb 
af glas, porcelæn 
og gaveartikler?

”Hverdagen skal 
fungere”
”Man må spare 
hvor man kan”

Hvad interesse-
rer du dig for?

Fodbold.
Frimærker
Reality-program-
mer på TV

Hvilke aktivite-
ter foretrækker 
du i din fritid?

Hygge med  
familien.
Charterrejser
Fodboldlands-
kampe

Hvem er du ofte i 
selskab med?

Mine forældre
Min bedste ven
Min mormor
Mine klasse- 
kammerater
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Hvordan ser en elevuddannelse  
hos os så ud? 

modul 1: kundestrømmene
Her lærer du om produkter til personlig pleje og elektriske køkkenredskaber, indretning, 
dekoration, eksponeringer, reklamationer, personligt salg og telefonbetjening.

modul 1a: udvidet varekendskab, 
isenkram med belysning/it
Her lærer du om belysning, varepræsentation, IT-butikssystemer, back-office og Intranet.

modul 2: Varestrømmene
Her lærer du om pander, gryder, knive, lagerstyring, leverandøraftaler, indkøbsformer, 
kalkulation, transport og leverance, sortiment, kontrol ved varemodtagelse, varebestilling 
og ordreafgivelse med mere.

modul 3: informationstrømmene
Her lærer du om glas, tallerkener, borddækning, skiltning,markedsføring, intern kommuni-
kation, kontrol af faktura/følgesedler, salgsdata og nøgletal.

modul 4: Pengestrømmene
Her lærer du om håndtering af varer sat i forskellige sammenhænge, økonomistyring, 
budgetlægning, regnskabspraksis, likviditet, status, svind, kasseafstemning med mere.

Fagprøven
Her får du sammenlagt en uge til at udføre din afsluttende fagprøve inklusiv eksamen.

eksamen
Eksamen foregår på Handelsfagskolen i Odder og tager udgangspunkt i din afsluttede fagprøve.

Vi søger selvfølgelig ikke hvem som helst! 
Du skal både have gode eksamenskarakterer, være serviceminded og
villig til at give den en skalle. Og selvom du helst vil score målene selv, 
så skal du være en god holdspiller. Som minimum forventer vi, at du har 
klaret dig godt i skolen.
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En ting er sikkert; vi er ikke længe om tingene i vores butikker. 
Hvis du viser initiativ og gå-på-mod, både på skolebænken og i 
hverdagen, så er der ikke langt til de nye udfordringer.

Det gælder også når du er blevet færdig med elevuddannelsen – hvis du 
ruller ærmerne op så ruller vi karrierevejen ud for dig.

Efter endt elevuddannelse har du mulighed for fastansættelse i en af vores 
butikker – men som hvad, og hvad sker der efterfølgende?

Efter elevuddannelsen kan du blive fastansat som frontsælger. 
Senere kan du få ansvar som floor-manager eller driftskoordinator. 

Men her stopper din udvikling ikke. Hvert år gennemfører vi en række 
spændende kurser for at sikre, at alle i butikken hele tiden er opdaterede 
og motiverede til det daglige arbejde.

Går du med en drøm om at blive leder, har vi også flere tilbud til dig; 
bl.a. VIP lederudviklingsprogram, som er et 1½ årigt udviklingsforløb 
fordelt på 6 moduler kombineret med praksis i butikken.

Desuden har Dias Danmark en e-learning platform der hedder Lærepladsen. 
På Lærepladsen tager alle elever en repetitionstest efter hvert skolemodul, 
og de udlærte frontsælgere kan gennemføre en bred vifte af efteruddannelses-
kurser. Ligeledes er der kurser til alle andre karriere-veje i vores butikker. 

test dine favoritter!

Som elev hos os lærer du om salg og service. Du lærer blandt andet at præsen-
tere vores produkter i trit med kundernes ønsker og behov.

Du kender sikkert allerede EFU-metoden, der hjælper dig med at præsentere 
produkternes (E)genskaber, (F)ordele og (U)dbytte for kunden.

Prøv EFU-metoden til dine egne og dine venners ting!
Udfyld de tomme felter i skemaet.

PrODuKt EgEnSKaBEr FOrDElE uDByttE

Beskrivelse af produktet:
Hvad kan produktet? Hvad er 
det lavet af?
Hvordan er det sat sammen?
Hvilke farver fås produktet i?

Sammenligning med andre 
produkter:
Hvordan gør produktets egen-
skaber dette produkt bedre 
end andre produkter?

Opfyldelse af dine og dine 
venners ønsker og behov:
Hvilket udbytte har du og 
dine venner af produktets 
fordele?

MP3 afspiller

Cykel

Computer

Favorit kop

Jakke

Hovedpude

Andet:
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Som elev hos os får du viden og erfaring du kan bruge til noget. 
På skoleforløbet stifter du bl.a. bekendtskab med AIDA-modellen, der hjælper os 
med at markedsføre butikkens varer i eksempelvis annoncer og kampagneaviser.

attention (opmærksomhed)
interest (interesse)
Desire (ønske)
action (handling)

Du kan bruge modellen til andet end arbejde. Faktisk kan du bruge modellen 
til at score dig en kæreste næste gang du skal til fest.

Øvelse
Hvis du længe har savnet en kæreste eller blot vil i kontakt med en anden,  
så kan du bruge AIDA-modellen til at få succes

1.   Overvej, hvordan du kan skabe opmærksomhed (Attention) om dig og  
din person. Spørg en ven til råds.

2.  Tilpas dine budskaber, så ham eller hende du vil i kontakt med får interesse 
(Interest) for dine signaler. Du kan eksempelvis undersøge, hvilke interesser 
vedkommende har, så du kan matche dine budskaber med hendes eller 
hans interesser.

3.  Nu skal du skabe et ønske (Desire) om at lære dig bedre at kende. Du kan 
eksempelvis fortælle, at du er den bedste til at lave lasagne, hvis ham eller 
hende du vil i kontakt med er vild med italiensk mad.

4.  Nu skal du have din udkårne til at handle (Action)! Hvis du fornemmer 
skærpet interesse fra ham eller hende du gerne vil i kontakt med, så 
invitér vedkommende på en hyggelig italiensk middag eller en italiensk 
picnic i det grønne.

Sådan søger du:
Søg online på www.butikselev.dk eller 
send dit CV og din ansøgning til:

Dias Danmark a.m.b.a. 
Fabrikvej 13 
8800 Viborg



bliv godt udstyret!

Dias Danmark a.m.b.a. 
Fabrikvej 13 
8800 Viborg
www.butikselev.dk


