
Har du lyst til at få et indblik i hverdagen hos et internationalt skofirma, og hjælpe 
til med mange forskellige arbejdsopgaver på tværs af de forskellige afdelinger?  
- Så er det dig, vi står og mangler. Vi søger netop nu en eftermiddagspiccolo / pic-
coline til vores kontor i hjertet af Aarhus, med opstart snarest muligt. 

Som eftermiddagspiccolo/piccoline hjælper du dine kollegaer på kontoret med stort 
og småt. Dine arbejdsopgaver kan variere meget fra dag til dag. Der kan være ad-
ministrative arbejdsopgaver som kopiering, print og udpakning af sample modeller, 
håndtere reklamationer mm. Det kan også være fysisk arbejde i form af håndtering 
af pap og affald, oprydning og rengøring af køkkenet. Du vil også komme til at hjælpe 
med diverse ad-hoc opgaver.

Vi forestiller os, at du er under 18 år og er i gang med en gymnasial uddannelse eller 
lignende. Du brænder for at komme ud og få et indblik i arbejdsmarkedet, og samtidigt 
tjene lidt penge ved siden af studiet. Stillingen indebærer 5-12 timer om ugen.

Dine primære arbejdsopgaver: 

• Pakke samples ud
• Håndterer pap, oprydning og bære affald ned til containere
• Pakke forsendelser fra HQ
• Oprydning i køkkenet 
• Diverse ad hoc-opgaver

Vores forventninger til dig:

• Du er et ordensmenneske
• Du er imødekommende, serviceminded, smilende og har gode samarbejdsevner
• Du trives i en omskiftelig hverdag med både faste rutineprægede opgaver samt 

ad hoc-opgaver
• Du har et godt overblik og går selvstændigt i gang med opgaverne

Om bisgaard:
Vi blev etableret i 2005 og bor centralt i lyse lokaler på havnen i Aarhus C. Vi er i 
vækst, og vi arbejder passioneret og professionelt med at realisere vores vision om, at 
blive verdens mest foretrukne børnesko brand.

Læs mere om bisgaard sko her.

Er du vores nye piccolo/piccoline?
Hvis piccolo/piccoline stillingen lyder som noget for dig, så send os din motiverede 
ansøgning til job@bisgaardsko.dk snarest muligt. Der afholdes løbende samtaler og 
opslaget tages ned, når den rette kandidat er fundet.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte CMO, Martin Lumb på 
+45 31 21 82 29.

Vi glæder os til at høre fra dig!

Ungarbejder / eftermiddags piccolo/piccoline

https://bisgaardshoes.dk

