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VI HAR BRUG FOR MERE HJÆLP OG SØGER DERFOR NYE KOLLEGAER

Vi er i gang med at gøre klar til sæsonen 2015 og skal derfor ansætte 2 eller 3 nye medarbejdere omkring 
februar. Puslespillet kan lægges på mange måder, så nedenfor har vi listet nogle af de arbejdsopgaver der skal 
løses. Mener du at du har noget at bidrage med og er du af den rette menneskelige støbning vil vi meget 
gerne høre fra dig.
Vi er en traditionel bådudstyrs forretning med en lang historie bag os og en spændende fremtid foran os. 
Vi driver udover forretningen på Amager også et importfirma der finder spændende produkter i det store 
udland som vi sælger gennem forretningen og andre samarbejdspartnere i Danmark og Grønland. Sidst men 
ikke mindst er vi for få år siden blevet en del af et større kædesamarbejde i Danmark således at vi nu er den 
største kæde med pt. 14 forretninger

ARBEJDSOPGAVER
- Varemodtagelse
- Forsendelser / Webshop mm.
- Butiksindretning/vareopfyldning
- Webshop - vedligehold og udvikling
- Betjening af vores kunder med rådgivning og god service
- Diverse installations opgaver indenfor elektronik, motorer og elektricitet
- Være med til hele tiden at blive bedre, smartere og klogere til glæde for vores kunder og os selv.

DA VI SØGER MERE END EEN MEDARBEJDER BEHØVER DU IKKE NØDVENDIGVIS AT KUNNE KLARE 
ALLE ARBEJDSOPGAVER (HVIS VI ALTSÅ FINDER EN ANDEN DER KAN KLARE DE ANDRE OPGAVER;=)

MENNESKELIGE EGENSKABER
Selvstændighed – Du skal selv styre skibene i havn fra kundeforespørgsel til glad og tilfreds slutkunde.
Købmandsskab – Du ved hvad der skal til for at det hele løber rundt og kunderne kommer glade igen.
Kaospilot – Butik, omgivelser og antallet af opgaver kan i højsæsonen være temmelig kaotisk. Så hvis du kan 
lide når det hele brænder på er det godt !

ERFARING
Du ved hvad en båd er, men du er ikke selvskrevet hvis det eneste du kan byde på er en jordomsejlning. Har 
du stået i butik eller har en baggrund som bådebygger, elektriker eller mekaniker er det noget der tæller. Du 
ved lidt om hvad en PC kan bruges til og måske endda noget om nethandel og webshop.

VI TILBYDER
Vi giver en god løn. Vi har så mange opgaver og ideer, at det er dig selv der er begrænsningen. Det kan både 
være deltid, fuldtid eller sæsonarbejde

Send os en ansøgning og et CV til kristian@baadservice.dk eller nedenstående adresse. Du er naturligvis også 
meget velkommen til at komme forbi i forretningen. 

Vi ansætter løbende så der er ikke nogen umiddelbar ansøgningsfrist, men læser du denne annonce lige nu er 
vi stadige interesserede.....Vi skal dog senest have fundet noget hjælp til marts hvor foråret forhåbentlig 
rammer os.

Jeg glæder mig til at høre fra dig..

Kristian Schlichter

Lynettens Bådservice 
Refshalevej 200
1432 København K
Tlf 32576106
www.baadservice.dk
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