
Karmameju Skincare søger receptionist 

 

Karmameju Skincare søger receptionist til nyoprettet stilling.  

Om os: Karmameju er en dansk virksomhed, som udvikler og sælger naturlige hudplejeprodukter samt en 
mindre kollektion af luksuriøst loungewear. Vi har kontor i det kreative København NV, hvor vi sidder 20 
passionerede medarbejdere i et åbent og dynamisk kontormiljø. Vi er i en rivende udvikling, hvor vi gør 
vores bedste for, at vi alle glæder os til at komme på arbejde - også når der er travlt. 

 

Har du let til smil og griber gerne bolde fra alverdens retninger? Er du fyldt med energi, og lader dit 

gode humør smitte af på vores medarbejdere og kunder, så er du måske den vi søger. 

 

Om jobbet: Til dagligt vil du indgå i vores kundeservice-team, hvor du både vil have kontakt til kunder og 

medarbejdere med reference til Head of Sales. 

Dine primære ansvarsområder vil være flg.:  

• Besvare mails og telefon  

• Håndtering af al post/pakker 

• Praktiske opgaver ifht. bestilling af dagligvarer, kontorartikler etc.  

• Opretholde orden på fælles kontorområder og showroom.  

• Klargøring inden møder og oprydning efter møder.  

• Daglig oprydning i køkken.  

• Div. afstemning efter anvisning fra økonomi afd.  

• Ad hoc-opgaver i forhold til hele Karmameju teamet 

 

Om dig: Vi lægger stor vægt på din personlighed, som skal matche et arbejdsmiljø, hvor samarbejde, 

positivitet og ansvarlighed er nøgleord. Du formår at arbejde selvstændigt, har god ordenssans og øje for 

detaljer. Du befinder dig godt i et travlt miljø med mange igangværende opgaver, og du ser det som din 

fornemmeste opgave at yde god service med et smil til både dine kollegaer og kunder.   

 

Din baggrund: Erfaring som receptionist eller varetagelse af receptionistopgaver er en fordel, men ikke et 

krav. Det vigtigste er, at du trives i rollen som den der får omgivelser på kontoret til at fungere. Det er en 

fordel hvis du er vant til at arbejde i ordresystemer, gerne NAV, lige som Zendesk vil blive en del af din 

hverdag. Dansk og engelsk behersker du flydende i skrift og tale.  

Arbejdstid: Alt efter personen kan stillingen formes til ugentlige arbejdstid på 30 til 37 timer. Receptionen 
skal være bemandet alle hverdage 09:00–15:00. 

Tiltrædelse: 1. april. 



Løn: I henhold til kvalifikationer. 

Lyder dette interessant: 

Er denne stilling interessant for dig, og har du ovennævnte kvalifikationer, så send en motiveret ansøgning 
og CV til hanne@karmameju.com inden 8. februar 2021. 

Karmameju Skincare – Rentemestervej 62 – 2400 København NV 
www.karmameju.dk 
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