
 

 

Indretningsvirksomhed søger salgsassistentelev 

 

Er du i gang med Detailhandelsuddannelsen? Brænder du for at blive en dygtig sælger? Interesserer 
du dig for boligindretning og kunne du tænke dig at lære en masse om tekstiler, farver, tapeter, 
møbler, tæpper og lamper? 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 har en lang historie og stærke rødder, 
og vi går ikke på kompromis med kvaliteten af vores produkter eller serviceringen af vores kunder.  

 
Som salgsassistentelev hos os, vil du blive lært op i at:  
- Assistere vores indretningskonsulenter med at rådgive vores kunder i valg af farver, tekstiler, 

tapeter, møbler, tæpper, lamper mv.  
- Estimere tapet og -tekstilmængder og udregne tilbud til kunder. 
- Udarbejde arbejdsbeskrivelser til vores systue, møbelpolstrere, møbelsnedkere mv. på de varer 

som vores kunder bestiller.  
 

Dertil vil du også have opgaver med at:  
- Besvare telefonopkald fra kunder og samarbejdspartnere.  
- Bidrage til at vores showroom præsenterer sig flot og inspirerende.  
- Hjælpe med at tage imod varer, pakke dem ud, prismærke dem mv.  
- Forberede og rydde op efter møder i showroom.  
- Andre forefaldende opgaver.  
 
 
 
Om dig:  
- Det er et krav at du går på Detailhandelsuddannelsen.  
- Det er et krav at du interesserer dig for boligindretning, design, arkitektur og æstetik.   
- Det er vigtigt at du ønsker at blive en dygtig sælger.  
- Det er vigtigt at du er udadvendt og kan lide at hjælpe og tale med kunder.  
- Det er vigtigt at du er præsentabel i din fremtoning.   
- Det er vigtigt at du er frisk og har masser af gåpåmod.  
 

Uddannelseskrav: 
- EUD Business/detail eller EUX Business med kvalifikationer til Detailuddannelsen med 

profilen Salgsassistent.  
 

 

 



Praktisk information: 
Vi søger en elev der kan starte hurtigst muligt. Vores showrooms åbningstider og dermed dine 
arbejdstider er indenfor tidsrummet 10-17.30 på hverdage samt lørdage 10-14. Arbejdstiden er 37 
timer pr. uge.  
 
Har du spørgsmål til elevpladsen, arbejdsopgaverne mv. kontakt da Camilla Bech Madsen på 
cbm@tapet-cafe.dk eller +45 60154830. Ønsker du at søge elevpladsen, så send din ansøgning, hvori 
du beskriver hvorfor du har lyst til at være elev i Tapet-Cafe + dit CV + relevante 
eksamenspapirer/standpunktskarakterer til Camilla Bech Madsen på cbm@tapet-cafe.dk.  
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