
 

 

 

INDRETNINGSVIRKSOMHED SØGER LOGISTIKELEV  

Er du i gang med Handelsuddannelsen og har du brug for en elevplads? Brænder du for at blive en 
dygtig logistikassistent? Så er en elevplads hos Tapet-Cafe måske noget for dig.  

Tapet-Cafe er en indretningsvirksomhed i Gentofte. Vi leverer smukke, skræddersyede 
indretningsløsninger til private og professionelle kunder. Vi er specialister indenfor gardiner, 
møbler, tæpper, syet interiør og polstrede møbler.  

Logistikfunktionen hos os, er en meget central og yderst vigtig del af vores forretning. Den udgør en 
supportfunktion for vores salgsteam og bidrager til, at alle varer leveres og monteres tilfredsstillende 
hos vores kunder.   

 

Som logistikelev hos os, vil du blive lært op i at:  

- Ekspedere alle varer igennem vores værdikæde: Fra varerne først ankommet på vores adresse, 
til de er bearbejdet af vores underleverandører og slutteligt, til de er leveret eller monteret hos 
vores kunder.  

- Koordinere udlevering af varer med de af vores kunder, der enten selv ønsker at afhente varer 
eller ønsker at vi arrangerer fragt eller forsendelser for dem.   

- Arrangere fragt og forsendelse af varer til kunder, med flyttefirmaer og fragtfirmaer.  
- At kalkulere hvilken forsendelses – eller fragtmetode der er bedst og billigst.  
- Pakke og klargøre varer, så de ikke beskadiges under transporten.  

 

Om dig:  

- Du arbejder struktureret, systematisk og har ’orden i penalhuset’.  
- Du har gode koordineringsevner og kan kommunikere med både kunder, kreative designere, og 

flyttemænd mv. 
- Du kan arbejde selvstændigt og kan tage ansvar for at dine opgaver bliver fulgt helt til dørs.  
- Du kan lide afvekslingen mellem både praktisk arbejde og kontorarbejde, som er fordelt ca. 

halvt/halvt. Dvs. du nyder at smøge ærmerne op og tage fat på ind- og udpakning af varer, 
ligesom du også kan lide at arbejde på kontoret ved din computer. 

- Det er vigtigt at du har kørekort til minimum almindelig personbil.  
- Du har gode IT-færdigheder, særligt Microsoft Office.  

 

 



Uddannelseskrav: 

Du er i gang med Handelsuddannelsen, med retningen ’Logistikassistent’  
 

Praktisk information: 

Vi søger en elev der kan starte hurtigst muligt. Dine arbejdstider bliver indenfor tidsrummet 8-17.30 
på hverdage. 

Har du spørgsmål til stillingen, arbejdsopgaverne mv. kontakt da Camilla Bech Madsen på 
cbm@tapet-cafe.dk eller +45 60154830. Ønsker du at søge stillingen, så send din ansøgning, dit CV 
samt relevante eksamensbeviser eller standpunktskarakterer til cbm@tapet-cafe.dk.  

 

 

 


