
Rekruttering og oplæring af 
eux-elever  

- Perspektiver og udfordringer fra praktikvirksomheder 

 

 

 

 



Hvem er vi? 

 

 

Per Bomholt (Apprentices responsible) 

 

 

 

 

Mette Brund (HR - & Uddannelseskonsulent) 

 

 



FAKTA OM 
BESTSELLER 

Privat, familieejet virksomhed grundlagt i 
Danmark i 1975 
 
Designer og sælger tøj og accessories  
målrettet til unge mænd og kvinder, børn 
og teenagere 

 
CEO OG EJER 
Anders Holch Povlsen, søn af BESTSELLERs 
grundlæggere Merete Bech Povlsen og 
Troels Holch Povlsen 
 
Omsætning 24,2 milliard / resultat 2,9 
milliard 

BUTIKKER 

Ca.10,000 butikker verdenen over (inkl. 

Kina) 

 

MEDARBEJDERER  I DANMARK 

Ca.3,200 er beskæftiget i Danmark 

 

MEDARBEJDERE  I ALT 

Mere end 15,000 personer arbejder for 

BESTSELLER 

 



OUR 
brands 



BESTSELLER worldwide 



ANTAL ELEVER 

DETAIL ELEVER   120 
HANDELSELEV – INDKØB      80 
HANDELSELEV – SALG      70 
HANDELSELEV – LOGISTIK          2 
KONTORELEV – ØKONOMI          1 
KONTORELEV – SPEDITION      3 
KONTORELEV – ADM.          2 
MEDIEGRAFIK ELEV      2 
FOTOLÆRLIGE                       5 
BEKLÆDNINGSHÅNDVÆRKER     7 
IT – ELEVER           3 
FTP – ELEVER                    2 
 
 

BESTSELLER 



XL-BYG – Praktikvirksomhed 

 

 

 

 

 

 

 

Landsdækkende med lokale rødder = Eleven er tæt på EJEREN OG BESLUTNINGEN 

XL-BYG er en frivillig kæde. Det betyder, at de enkelte forretninger er selvstændigt ejede virksomheder. 

 107 forretninger i Danmark 

 8,5 mia. i omsætning fra XL-BYG trælaster 

 60 nye elever pr. år 



Kundesegmenter - Private og Professionelle 

Private B2C - Byggecenter Professionelle B2B - Proffcenter 



1. Salgsassistenter med speciale (B2C) 

2. Handelsassistenter – Salg (B2B) 

3. Handelsassistenter – Indkøb  

4. Kontorelever med speciale 

5. Lager- og logistik, Lager – og transport 

6. Digital handel (nærmeste fremtid) 

 

 

Perspektivet: Der er noget for alle!  

Udfordringen:  Jungle af muligheder og  
  forhindringer 

 

 

 

 

Hvilke uddannelser tilbyder XL-BYG?  



Hvilken uddannelsesbaggrund har eleverne?  

1. EUD detail og handel 

2. EUX detail og handel 

3. HHX, STX, HTX, HF inkl. EUS 

4. Anden faglig uddannelse 

5. Ufaglært  

6. Korte videregående uddannelser 

 

Perspektivet: EUX – eleverne er lidt ældre, mere faglighed og erhvervsnær undervisning 

Udfordring: EUX – eleverne er stadig unge  

  HHX, EUS og øvrige forkortet uddannelser – Vi kan ikke gøre dem faglært meget 
  under 2 år.  

 

 

 



Hvad er vigtig ved rekruttering? 

Fakta: 1500 ansøgninger om året pr. virksomhed 

 Læser først CV - under 60 sekunder 

 

Træn elever i:  

 Målrettet ansøgning - Fortæl, hvorfor er de motiveret for at det skal være os og den 
 uddannelse?  

 Læs dem igennem en ekstra gang -  Sjuske fejl, e-mail adresser, foto 

 Vær klar til samtalen – hvorfor vil jeg gerne det her?  

 Forbered dem til digitale ansøgninger – film, skype interview 

Perspektivet: Succesraten er større i rekruttering og efterfølgende, Øget samarbejde 

Udfordringen: Arbejdspladsparat, Vejledernes indsigt i praktikvirksomhederne 

 



Uddannelsesparat – og hvad så? 

• Arbejdspladsparat  

 fra skolekultur til arbejdskultur 

 - mødetider, fravær, mobiltelefoner, far/mor  

 

• Kendskab til værdikæden i praksis – brug virkelighedsnære cases, simu-cases, 
virksomhedsbesøg, praktikophold, virksomhedsbesøg på skolen  

 

• Vores EUX’ er efterlyser:  

 Bedre fordeling af timerne mellem EUD og EUX  

 Workshops, ”Hands-on”, Virksomhedsbesøg 

 EUX er boglig og tanken om en elevplads er glemt 

 

 



Faglige kvalifikationer 

• Økonomi (nøgletal, grundlæggende matematisk forståelse!) 
(Excel) 

 

• Sprog (engelsk og gerne kendskab til tysk (polsk) 

 

• IT redskaber (Officepakken, Excel)  

 

• Tilgang til at søge viden og læring 



Personlige kvalifikationer 

• Glimt i øjet – energien til at ville det her – nærmest en passion 

• Engagement  

• De rigtige personligheder til jobbet og teamet 

 

 



Perspektiver 

• Tættere samarbejde omkring muligheder og uddannelser 

 (vejledere og undervisere med baggrund i erhvervslivet eller opretholder interessen for 
 erhvervslivet) 

• Vi vil meget gerne tage ansvar for eleven og deres uddannelse – 
vi ser dem fremtidig i virksomheden 

• Der er plads til de ”skæve” elever  

• Synliggøre mulighederne i de forskellige uddannelser, 
muligheder i virksomheden og den fremtidige karriere  

   


