
REN CYKEL SØGER
LÆRLINGE

Hvis du sidder med et ønske, om at søge stillingen som lærling, så skal du gøre følgende:
Send en motiveret mail med CV til: info@rencykel.dk 

Har du nogen spørgsmål er du velkommen til at kontakte vores HR ansvarlige, Nikolaj Riis, 
på tlf.: 50 72 71 99 

Vi ser frem til at høre fra dig! 

De bedte hilsner fra din kommende arbejdsgiver 

Ren Cykel

Hos Ren Cykel er alder ingen hindring, så længe du har passion for cykler, er en 
teamplayer og har lyst til at yde den bedste kundeservice, så kan du blive vores 
nye lærling. 

Danmark mangler cykelmekanikerlærlinge, og derfor rækker vi nu ud efter vores 
nye superstars - Det er nu du har muligheden, for at realisere din indre 
drengedrøm!

Vi leder efter dig, som synes det er spændende at være en del af en startup i 
vækst, hvor tempoet kan være højt men stemningen ligeså. 
Du er en teamplayer, har en høj arbejdsmoral, og nyder at servicere kunder ansigt 
til ansigt!

Ren Cykel er en nytænkende cykelvirksomhed, som inden længe åbner endnu en 
butik i København (Sluseholmen). Vores tanke er, at du skal indgå i et mindre 
team på Sluseholmen, hvor du skal på en spændende rejse, og suge en masse 
erfaring til dig fra dine kollegaer. Vi har desuden stor erfaring med at uddanne 
lærlinge hos Ren Cykel. 

I din dagligdag vil du møde alle slags cykler. Alt fra alm. cykler, med og uden el, 
til de nyeste ladcykler på markedet.

Butikken er 90m2 med beliggenhed centralt på Sluseholmen. I butikken vil der 
både være reparation og salg af cykler. 

Til vores nye butik på Sluseholmen

GODE
KOLLEGAER

PENSION &
FRITVALGSKONTO

GOD LØN

VI TILBYDER TILGENGÆLD
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Gode arbejdstider 
En spændende arbejdsdag i en 
virksomhed i konstant udvikling
En god lønpakke med pension og 
fritvalgskonto
Arbejdstøj
At blive en del af DK's bedste 
mekanikerteam 
At arbejde med det bedste værktøj 
indenfor branchen
Månedslønnet

KVALIFIKATIONER TIL JOBBET
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Passion for cykler 
Mødestabil 
Loyal 
Ihærdig
Teamplayer 
Dedikeret 


