
 

 

DELTIDS 
BUTIKSASSISTENT 
TIL NORDIQ KØBENHAVN 
(COPENHAGEN MARKETS) 
Til vores afdeling i København  
(Litauen Alle 13, 2620 Taastrup) søger vi en 
butiksassistent med interesse for blomster.  
 
Copenhagen Markets er stedet, hvor den 
kreative blomster faghandel mødes og laver 
deres daglige indkøb. 
 
Vi tilbyder et job med en alsidig hverdag.  
Vi forventer, at du kan varetage forskelligartet 
opgaver i afdelingen. 
 
Ansættelse: 

- Med opstart foråret 2022. 
- Deltid (20-25 timer). 

 
Arbejdsopgaver: 

- Ekspedition af kunder 
- Inspiration til vore kunder 
- Vareopfyldning 
- Generelle butiksopgaver 
- Og meget, meget mere. 

 
  Dine faglige kvalifikationer/din baggrund: 

- Branchekendt, interesse for blomster. 
- Gerne blomsterdekoratør el. lignende 
- Morgenfrisk, da vi holder åbent 

mellem kl. 05.00 – 10.00 i hverdagene 
og lørdag fra 05.00 - 08.00 (hvor der 
forventes arbejde hver 2. lørdag)  

- Smilende og serviceminded 
- Humor ingen hindring 
- Kendskab til alm. It-programmer 

 
En interesse for vores produkter/branchen: 

- En stor fordel, men ikke et krav. 
 
Sprogkundskaber: 

- Dansk i både skrift og tale. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Nordiq København tilbyder: 
Skønne kollegaer og dejlige kunder som er  
morgenfriske og humoristiske, selv når vi har  
travlt. 
 
Kunne du tænke dig at være en del af  
Team Nordiq så send en ansøgning til os og 
fortæl hvorfor vi netop skal vælge dig. 
  
Om Nordiq A/S: 
Er en af de største leverandører til blomster- 
og gavebranchen i Skandinavien.  
 
Vi har et salgsteam i Skandinavien, samt 5 
Inspirerende Showrooms (Aalborg, Kolding, 
København, Uppsala og Oslo). 
 
Vi har en hjemmeside med e-shop, som er 
tilgængelig på 5 sprog.  
 
Nordiq fører et meget bredt sortiment, som 
stort set dækker det behov, der er i en 
blomster faghandel. Både på basisvarer, 
binderiartikler, emballage, brugskunst,  
trendvarer, vin, øl, chokolade etc. 
 
Se mere på www.nordiq.dk 
 
Vedlæg gerne CV. 
 

-------------------------------------------------------------- 
 

Ansøgning sendes til dennis@nordiq.dk   
- Ønskes yderligere informationer kan 

afdelingsleder Heidi Ziernheld 
kontaktes på telefon 77 31 58 11. 

 
Ansøgningsfrist: 

- Hurtigst muligt.  
- Samtaler afholdes løbende. 

     

http://www.nordiq.dk/
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