
FART PÅ KARRIEREN

ELEV I REMA 1000

ELEVUDDANNELSEMULIGHED FOR STUDIETUR
Du har mulighed for at tilmelde dig det frivillige 9. skoleophold, som er en studietur 
til en storby med alt betalt.

Vi får den nyeste viden om detailhandel og service fra nogle af verdens førende 
kæder.

SAMMEN MED DIG OG KØBMANDEN SÆTTER VI SPECIELT FOKUS PÅ: 

VIL DU VIDE MERE? 
Beøg en af vores mange REMA 1000 butik-
ker og stil spørgsmål til købmanden eller 
kommende kolleger omkring uddannelsen. 
De kan fortælle dig alt omkring dagligdagen 
i en REMA butik. Du er ligeledes velkommen 
til at kontakte REMA Skolen, som kan svare 
på alle dine spørgsmål omkring det at være 
elev, på telefon 8881 6000.

LØN UNDER UDDANNELSEN 
Du får selvfølgelig løn efter butiksoveren-
skomsten under hele din uddannelse, når du 
har en uddannelsesaftale med REMA 1000.

SE LEDIGE STILLINGER 
På job.rema1000.dk kan du se, 
hvor vi søger nye elever. Du 
kan også scanne QR-koden og 
komme direkte ind på siden.

Er du klar til en elevuddannelse, der gør 
dig fagligt stærk og styrker dine sociale 
kompetencer? 

Det bliver 2 spændende og hårde – men 
også sjove – år.

Vi glæder os til at se dig i REMA 1000!

JOB.REMA1000.DK 
På job.rema1000.dk kan du se en lille film  
om elevuddannelsen og hvordan du finder  
et elevjob. Du kan også følge vores ambas-
sadør-korps af elever på facebook under 
Elev i REMA 1000.

• At du arbejder ud fra REMA 1000s værdier. 

•  At du kan skabe kundesalg og mersalg og 
derigennem øge indtjeningen i butikken.

•  At du kan øge butikkens salg gennem 
konkrete købmandsmæssige handlinger  
i din butik.

•  At du kan optimere disponeringen 
/varebestillingen i butikken

•  At du forstår og kan bidrage til butikken 
som salgsmaskine.

•  At du arbejder med at forstå vores kunder 
i forhold til indtjening.

•  At du kan være med til at skabe værdi-
skabende varepræsentation i butikken.

•  At du forstår grundlæggende  
købmandsskab i butikken.

•  At du kan arbejde med REMA 1000s fersk-
varer såsom frugt og grønt, kød, pålæg, 
fisk og brød.

Studietur med REMA Skolen til Berlin

Masser af godt humør og sjove oplevelser!



KAN DU LI’ DETAILHANDEL?
Vil du være en del af Danmarks hurtigst voksende discountkoncept?  
Er du ambitiøs? Har du gå-på-mod og sans for at arbejde med mennesker?

HVEM ER VI? 
REMA 1000 har over 350 elever fordelt på mere end 360 butikker i hele Danmark.

På vores skoleophold kommer du til at gå sammen med andre REMA 1000 elever fra hele 
Danmark. Det er den samme klasse, du kommer til at følge gennem hele forløbet.

UDDANNELSENS VARIGHED 
Uddannelsen varer 2 år. Du kan blive salgsassistentelev, hvis du har bestået en EUD (detail), 
EUX, HHX eller en STX, HTX eller HF (kræver et 5 ugers EUD’s forløb).

Hvis du ikke har den nødvendige skolebaggrund, er det muligt at søge mesterlære, hvor 
uddannelsen vil vare 3 år. For at komme i mesterlære skal du have bestået 9. klasse.

SKOLEDELEN 
Elevuddannelsen består af 8 moduler af 1 uges varighed, som VID Detail i Grenaa står for. 
Efter hvert modul får du sparring på personlig og faglig udvikling.

SKOLEOPHOLD PÅ SUPERIOR HOTEL 
Alle skoleforløb er med indkvartering på Kysthotellet i Grenaa.

På modulerne får vi også besøg fra “baglandet”, ligesom vi besøger dem på hovedkontoret 
i Horsens samt REMA Grønt i Vejle og Gram Slot i Sønderjylland.

Som REMA elev får du et fantastisk sammenhold med de andre elever på holdet. På modu-
lerne vil der være masser af aktiviteter, som er med til at ryste jer sammen, og holdene er 
de samme hver gang.

Uddannelsen afsluttes med et projekt, hvor du skal skrive en 5-siders opgave, som du skal 
fremlægge mundligt til eksamen.

 

•  Letbanen kører direkte fra  
Århus til Grenaa

•  4-stjernede konferencefaciliteter

• Gratis parkeringspladser og wifi

• Store terrasser med skoven som nabo

•  Bålsted til snobrødshygge  
og lejrbålsstemning

• Billard, bordfodbold, dart mm.

•  Loungeområder med bløde sæder  
og hyggelige hjørner

• 100 m til én Danmarks bedste strande

•  Gå-, løbe- og cykelruter lige uden  
for døren. Mulighed for lån af moun-
tainbike

•  Svømmehal og aktivitetshaller inden 
for gå-afstand

Kysthotellet
Kystvej 26, 8500 Grenaa

www.kysthotellet.dk

DANMARKS BEDSTE  
ELEVUDDANNELSE

med Danmarks bedste  
skoleforløb på

MELLEMLEDERUDDANNELSEN

TALENTUDDANNELSE

En generel uddannelse i ledelse.

Uddannelsen er tiltænkt mellemledere, der har et ledelsesansvar og som har en vilje til 
udvikling. På mellemlederuddannelsen vil man få værktøjer til at blive en bedre leder.  
Uddannelsen er for souschefer og salgsledere i butikkerne. 

Man bliver først optaget på talentuddannelsen, når man har gennemført mellemleder-
uddannelsen. 

Man skal være helt klar til at blive købmand indenfor en kort tidshorisont. Uddannelsen er 
målrettet de udfordringer, der er i jobbet, og indeholder emner der er væsentlige for at få 
succes som selvstændig købmand i vores franchisekoncept.

1 ÅR 

Introdag 

1 dag

Modul 1 

Ledelse og 
samarbejde 
(DISC) 

3 dage

Modul 2 

Situations-
bestemt  
ledelse 

2 dage

Modul 3 

Kommunika-
tion/konflikt-
håndtering 

3 dage

Modul 4

Præsenta-
tionsteknik  
+ mødeledelse

2 dage

1 ÅR 

Modul 5 

Økonomi  
og nøgletal

2 dage

Modul 6

Assessment- 
center

5 dage

Modul 7

Koncept-
forståelse

2 dage

Modul 8

Vanskelige 
samtaler

2 dage

Modul 9

Rekruttering

2 dage

Modul 10

Personligt 
lederskab

3 dage

At være REMA 1000-købmand er en livsstil, og du har alle muligheder for at få succes og 
præge din egen indkomst. Vi har ingen rigtige systemer – vi tror på sund fornuft og frihed 
under ansvar. I REMA 1000 kan du skabe din egen succes. Vi knokler hårdt, men vi har det 
sjovt og lønsomt.

Modul  

1
Intro til detailhandel 
Fokus på REMA 1000s kultur, sammenhold, 
respekt og et fælles ønske om succes

Modul  

5
Markedsføring
Fokus på kampagneanvendelse og  
salgsfremmende aktiviteter i butikken

Modul  

2
Salgsklar butik 
Fokus på salg, mersalg, sund fornuft og 
dygtighed

Modul  

6
Effektiv drift
Fokus på godt købmandsskab  
og effektiv butiksdrift

Modul  

3
Ferskvarer i REMA 1000
Fokus på REMA 1000s forretningsidé  
og ferskvarer

Modul  

7
Konceptet
Fokus på REMA 1000 som butikskoncept

Modul  

4
Indkøbsoplevelsen
Fokus på service og mersalg

Modul  

8
Vinderteamet
Fokus på at ville vinde og være bedst 
til det vi arbejder med


