
 
 
 
MALERANSVARLIG - FOR FARROW & BALL MALING (deltid) 
 
Har du mod på, at få ansvaret for at ekspedere alle vores mange malingordrer? Vil du kunne bestille 
maling hjem fra vores leverandør til lager? Har du mod på at tone maling direkte på vores eget 
værksted? Er du dygtig til at holde orden og arbejde systematisk? Og endeligt, er du ikke bange for 
at smøge ærmerne op og udføre fysisk arbejde? Hvis du kan svare ja til ovenstående, er en stilling 
som ansvarlig for ordreproduktion og lagerstyring i vores malerafdeling 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 er særlige stolte af vores maling, som er fra det 
Britiske mærke Farrow & Ball. Det er dette område; maling fra Farrow & Ball, som vi nu søger en ny 
kollega til. 
 
 
Som ansvarlig for vores malerafdeling bliver det dit ansvar:  
o At ekspedere vores mange malingordrer; der både bliver afgivet i vores showroom og på vores 

webshop.  
o At tone maling direkte på vores værksted. 
o At pakke alle ordrer, således at de enten er klar til udlevering i vores showroom eller klar til 

afsendelse med pakkepost.  
o At estimere og styre indkøb af varer til vores lager af maling.  
o At udpakke, registrere og sætte varer på hylden. 
o At holde orden i vores malerafdeling herunder på lagerhylder, ved tonemaskiner, på pakkebord 

mv.  
o At bidrage til andre forefaldende opgaver; f.eks. kørsel af varer, prismærkning, oprydning mv.  

 
Om dig 
o Det er en stor fordel, men ikke et krav, at du har erfaring fra lignende jobs; f.eks. pluk og pakning 

af (webshop)ordrer, toning af maling eller lign. arbejde på et lager/værksted.    
o Det er et krav at du er mødestabil, da ordrer skal ekspederes dagligt.   
o Det er et krav at du kan arbejde selvstændigt og systematisk, sådan at alle ordrer pakkes korrekt, 

at alle ordrer ekspederes rettidigt samt at vores varelageret aldrig løber tør. 
o Det er et krav at du kan lide at tage fat og have en fysisk aktiv hverdag med mange løft, ud- og 

indpakning af varer, både inde og ude, i al slags vejr.  
o Det er et krav at du har kørekort til min. personbil.  
o Din uddannelsesbaggrund er underordnet, du kan f.eks. være i gang med en 

ungdomsuddannelse, tage et sabbatår, være fleksjobber, senior eller lign.  
 
 
Vi tilbyder 



o Et aktivt og selvstændigt job i en kreativ og ambitiøs virksomhed i vækst. 
o At blive en del af et sammentømret, dedikeret og festligt team.  
o Mulighed for at øge timeantal fra deltid til fuldtid, afhængig af resultatskabelse og vækst i 

virksomheden.   
 

Praktisk information 
Stillingen er på 20 timer om ugen. Arbejdstider er alle hverdage i dagtimerne, enten fra 8-12 eller 
13-17. Det aftales inden opstart om du ønsker at arbejde formiddage eller eftermiddage.  
   
 
Ansøgningsproces 
Vi søger en medarbejder der kan starte hurtigst muligt og senest 1. marts 2022.  Tøv derfor ikke med 
at sende en kort ansøgning + CV til Camilla Bech Madsen på cbm@tapet-cafe.dk. Har du spørgsmål 
til jobbet, er du velkommen til at ringe på +45 60154830. Vi tilbyder løn efter kvalifikationer.  
 
 
 
 

 

 

 


