
Fuldtidsmedarbejder med dekoratøruddannelse 14-03-2019

Handelskompagniet ved Vor Frue Kirke Notre Dame ApS, er en dynamisk 40 år gammel 
renommeret bolig- og interiørforretning med tilhørende engrosled samt webshop i centrum af 
København. 

Notre Dame søger en kreativ og nytænkende medarbejder der har ansvaret for dekoration og styling
af forretningen og hele vores sortiment. 

Dine primære arbejdsopgaver: 

• Dekorere vinduer samt diverse udstillingsarealer i Notre Dame 
• Omrokering af afdelinger samt løbende fornyelse af butikken 
• Nyudvikling af afdelinger i butikken  
• Skilte skrivning 
• Ansvarlig for en afdeling 
• Delvis kasse-ekspedition 

Kvalifikationer:

Du skal have sans for indretning og hele tiden være på forkant med tidens tendenser.  Din største 
opgave er at style vores varesortiment, så det fremtræder spændende, innovativt og indbydende i 
skiftende temaer. Det er vigtigt at du har et godt overblik over hele butikken på ca 400 kvm2. Du 
skal kunne arbejde selvstændigt både i planlægning samt udførelse af de forskellige 
dekorationsopgaver. 

Vi er et team af engagerede medarbejdere så vi forventer det samme af dig, samt at du vil tage 
ansvar og ikke være bange for at tage fat. 

Du skal være fleksibel og omstillingsparat med overskud til at klare de til tider stressede perioder. 
Du er kreativ, innovativ, udadvendt, positiv.

Du må meget gerne være butiksvant og ønske en travl og inspirerende hverdag, og kan tackle 
mange opgaver samtidig.



Vi tilbyder: 

Et spændende job hos Notre Dame. 

 Du vil have ansvaret for at Notre Dame altid fremstår flot og imødekommende, så vores kunder 
føler sig inspireret og har en oplevelse, hver gang de handler hos os.  På vores webshop har vi 
behov for flere egne inspirations billeder. At style vores produkter til denne vil også være en del af 
jobbet, hvilket betyder fotoshooting på forskellige locations.  

 Du vil have et tæt samarbejde med butikslederen og rig mulighed for medindflydelse. Du bliver en 
del af et engageret team, der arbejder for fælles mål i et uformelt og positivt arbejdsmiljø. 

Løn efter kvalifikationer

Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer.

Tiltrædelse hurtigst muligt 

Jobansøgninger sendes til: ansoegning@notredame.finance  eller afleveres i forretningen.

Ønsker du at sende en krypteret ansøgning, kan dettes gøres ved at benytte metoder angivet på 
vores hjemmeside: notredame.dk/Job i Notre Dame.

Du er altid velkommen til at kontakte Marie, Louise eller Pia på 33151703, hvis du har yderligere 
spørgsmål. 

Notre Dame
Nørregade 7
1165 København K 
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