
 
 

 
 
 
 

INDRETNINGSVIRKSOMHEDER SØGER 
SOMMERFERIEAFLØSER/TIDSBEGRÆSENT STILLING 

 
Har du lyst til et sommerferiejob i en kreativ virksomhed, hvor dagene aldrig ligner hinanden? Vil 
du have ansvaret for at pakke vores mange ordrer af tapetruller, lampeskærme og tekstiler? Vil du 
gå til hånde og hjælpe os med diverse praktiske opgaver mens vores faste team holder ferie? Og 
endeligt, er du ikke bange for at tage fat og udføre praktisk arbejde? Hvis du kan svare ja til 
ovenstående, er en tjans som sommerferieafløser i Tapet-Cafe og Helene Blanche Fabrics & 
Wallpapers måske noget for dig.  

 
Om firmaerne Tapet-Cafe og Helene Blanche Fabrics & Wallpapers 
Tapet-Cafe er en indretningsvirksomhed i Gentofte. Tapet-Cafe leverer smukke, skræddersyede 
indretningsløsninger til private og professionelle kunder. Tapet-Cafe fører et stort og varieret udvalg 
af de smukkeste tekstiler, tapeter, møbler, lamper, maling og tæpper, fra danske og udenlandske 
leverandører.  
 
Helene Blanche Fabrics & Wallpapers startede som et in-house projekt i 2008, men voksede sig 
hurtigt til et firma i sin egen ret. Helene Blanche Fabrics & Wallpapers designer en tapet- og 
tekstilkollektion som sælges til både B2B og B2C kunder i Danmark og et stigende antal lande i og 
udenfor EU.  
 
Du kan læse mere om de to firmaer her: https://tapet-cafe.dk/ og https://heleneblanche.com/ 
 
 
Som ferieafløser bliver det dit ansvar:  
o At pakke ordrer fra vores webshop, vores butik og vores udenlandske kunder.  
o At bestille fragt til de mange pakker vi sender ud hver uge.  
o At hjælpe med at udpakke, registrere og sætte varer på hylden.  
o At fylde vores lager op med tapeter og tekstiler.   
o At hjælpe med at tone maling direkte på vores værksted. 
o At bidrage til andre forefaldende opgaver; f.eks. kørsel af varer, prismærkning, oprydning, tage 

telefoner 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 er systematisk, sådan at alle ordrer pakkes korrekt.  
o Du skal kunne lide afvekslende opgaver samt praktisk arbejde.  
o Det er et krav at du har kørekort til min. personbil.  
o Din baggrund 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 arbejde sammen med et dedikeret og festligt team af kollegaer.  
 
Praktisk information 
Vi ønsker stillingen besat hurtigst muligt, og for perioden juni, juli, august. Der vil være mulighed 
for afholdelse af ferie i juli måned. Stillingen er på ca. 20-30 timer om ugen og kan lægges fleksibelt 
hen over ugen.  
 
 
Ansøgningsproces 
Vi søger en medarbejder der kan starte hurtigst muligt. 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.  
 
 
 
 

 

 

 

 


