INDRETNINGSKONSULENT (deltid)
Har du lyst til at inspirere og rådgive vores mange kunder om indretning? Har du en forfinet æstetisk
sans? Har du viden om og interesse for indretning og design, herunder farver, tekstiler, tapeter,
møbler, lamper og tæpper? Og endeligt, er du en målrettet og dygtig sælger? Hvis du kan svare ja til
ovenstående, er en stilling som indretningskonsulent i Tapet-Cafe måske noget for dig.
Om Tapet-Cafe
Tapet-Cafe er en indretningsvirksomhed lokaliseret i Gentofte. Vi leverer smukke, skræddersyede
indretningsløsninger til private og professionelle kunder. Vi har en lang historie og stærke rødder,
og vi går ikke på kompromis med kvaliteten af vores produkter eller serviceringen af vores kunder.
Vi fører et stort og varieret udvalg af de smukkeste farver, tekstiler, tapeter, møbler, lamper og
tæpper, fra danske og udenlandske leverandører. Vi har et tæt samarbejde med dygtige
håndværkere; herunder syersker, møbelpolstrere, snedkere og malere. Vi leder pt. efter en ny kollega
der kan indgå i vores team af indretningskonsulenter.
Som indretningskonsulent bliver det dit ansvar:
o At inspirere og rådgive vores mange kunder om indretning, herunder om valg af farver, tekstiler,
tapeter, møbler, tæpper, lamper mv.
o At være en proaktiv og målrettet sælger.
o At tage hånd om dine kunder fra A til Z: fra de indledningsvis henvender sig i vores showroom,
pr. telefon eller mail, igennem de mange valg deres indretningsprojekt består af og til projektet
afsluttes når deres varer leveres og monteres.
o At bidrage til at vores showroom altid præsenterer sig flot, inspirerende og ryddeligt.
o At bidrage til at finde nye spændende varer og leverandører der kan indgå i vores sortiment.
Om dig
o Din uddannelsesbaggrund er underordnet, men det er et krav, at du har min. 2-4 års erfaring
fra en lignende stilling, hvor du både har arbejdet kreativt og med salg.
o Det er et krav at du har viden om, interesse for og sans for indretning og design.
o Det er en stor fordel, men ikke et krav, at du har erfaring fra jobs indenfor indretning, interiør,
tekstil, mode eller anden lifestyle branche eller luxury brand.
o Det er vigtigt at du er udadvendt, imødekommende og kan lide at inspirere og rådgive kunder.
o Det er vigtigt at du er præsentabel i din fremtoning.
Vi tilbyder
o Et attraktivt og spændende job i en kreativ og ambitiøs virksomhed i vækst.
o At blive en del af et sammentømret, dedikeret og festligt team.

o At blive en del af et tværfagligt team med kompetencer indenfor indretningsdesign, tekstildesign,
møbeldesign, kunsthistorie, grafik og arkitektur samt kommercielle kompetencer som salg,
indkøb, strategi og forretningsudvikling.
o Store muligheder for faglig og persoling udvikling, herunder med mulighed for på sigt at få
ansvar for større indretningsprojekter.
Praktisk information
Arbejdstider ligger indenfor vores showrooms åbningstid mandag til fredag 10-16/17.30 samt to
lørdage om måneden fra 10-14. Stillingen er som udgangspunkt 25 timer pr. uge, med mulighed for
at stige til fuld tid, afhængig af resultatskabelse.
Ansøgningsproces
Vi søger en medarbejder der kan starte hurtigst muligt og senest 1. marts 2022. Send derfor din
ansøgning + CV til Camilla Bech Madsen på cbm@tapet-cafe.dk hurtigst muligt. Vi indkalder til
samtaler løbende. Har du spørgsmål til jobbet, skriv da til cbm@tapet-cafe.dk. Vi tilbyder løn efter
kvalifikationer.

