
SKOLEFORLØB
På skoleforløbene, der foregår på Skåde Handelsfagskole ved Århus, kommer du igennem hele den teoretiske pallette indenfor 
detailhandel. Vores elevteam følges ad igennem hele deres elevtid, og sammen med vores skræddersyede uddannelses-
program er dette en unik mulighed for maksimal faglig og personlig udvikling. Elevuddannelsen varer to år og er en 
kombination af teori og praksis. Der er et højt fagligt niveau, og i løbet af uddannelsen kommer du på otte ugers skoleophold. 
Du bliver inviteret med på messe i en europæisk storby, hvilket er med til at give dig et bredere syn på mode og trends 
igennem et internationalt perspektiv.

ELEV HOS NIELS OVE: 
• 2-årig uddannelse inkl. 8 uger på skole
• Masser ansvar og personlig udvikling
• Fast løn i ordnede forhold
• Gode karrieremuligheder
• Arbejde med branchens bedste mærker
• Stor indsigt i branchen

Kan du se dig selv i ovenstående, så send din ansøgning med foto samt CV til: nielsove84@gmail.com

MR ELEV
Har du ambitioner, drømme og idéer, er Mr Academy elevuddannelse det helt rigtige valg for dig. Uddannelsen er en af 
detailbranchens bedste og et meget spændende job på vejen til noget større. Allerede som elev får du mange udfordringer 
og masser af ansvar – kun du sætter grænser for, hvor meget du vil opnå! At være elev hos Mr er meget mere end at stå i 
butik. Du får lov at udvikle og udfordre dig maksimalt som sælger, men du får også lov at udvikle dig personligt igennem 
ansvar og faglighed.
Du bliver en del af et fedt arbejdsmiljø med mange sociale aktiviteter, fantastisk fællesskab og sammenhold, og du bliver 
en del af en performancekultur, hvor vi dagligt fejrer vores succeser. Så er du ambitiøs og vil du yde dét ekstra, er vores 
elevuddannelse måske noget for dig! Vi tilbyder desuden vores elever et akademiforløb som et forløb for dig, som gerne vil 
blive endnu bedre til dit fag, eller som har lyst til at prøve kræfter med nye forretningsområder.

Køge - Solrød - Vordingborg

Følg os på
Facebook “f ” Logo C Facebook “f ” Logo CMYK / .ai

Et team 
Et team 

med stor med stor 

passion for passion for 

modemode


