
 
 

 
INDRETNINGSVIRKSOMHEDER SØGER 

PAKKE- OG LAGERANSVARLIG 
 
 

Har du lyst til at tage ansvaret for at plukke, pakke og sende vores mange ordrer af tapeter, 

lampeskærme og tekstiler til vores kunder?  Kan du lide at holde orden og arbejde systematisk? Er 

du ikke bange for at tage fat og udføre praktisk arbejde? Hvis du kan svare ja til ovenstående, er 

jobbet som pakke- og lageransvarlig i Helene Blanche Fabrics & Wallpapers måske noget for dig?  

 
Om Helene Blanche Fabrics & Wallpapers 
Helene Blanche Fabrics & Wallpapers designer og sælger tapet- og tekstilkollektioner til både B2B 
og B2C kunder i Danmark og udlandet. Helene Blanche Fabrics & Wallpapers blev etableret i 2008, 
og udspringer af indretningsvirksomheden Tapet-Cafe. Firmaet ledes af tekstildesigner Helene 
Blanche og består pt. af et mindre sammentømret team. Vi oplever stor vækst, og har derfor brug 
for en medarbejder der har lyst til at vokse med opgaven og virksomheden.  
 
Du kan læse mere om Helene Blanche Fabrics & Wallpapers her https://heleneblanche.com/ 
 
 
Som pakke- og lageransvarlig bliver det dit ansvar:  
o At ekspedere ordrer fra vores danske og udenlandske B2B og B2C kunder. Det indebærer at:  

o Modtage salgsordrer i vores it-system. 
o Plukke varer fra lagerreoler.  
o Pakke varer.  
o Printe og påsætte fragtlabels, og sikre at varer bliver afhentet af fragtleverandør.  

o At modtage, registrere, kvalitetstjekke og lægge nye varer på lager.    
o At holde orden på lageret og stå for lageroptællinger løbende.  
o At bidrage til andre forefaldende opgaver; f.eks. kørsel af varer, prismærkning, oprydning,  
 

Om dig: 
o Jobbet som pakke- og lageransvarlig foregår på vores firmaadresse i Gentofte, ligesom der vil 

være ture til vores eksterne lager i Skovlunde.  
o Det er en stor fordel, men ikke et krav, at du har erfaring fra lignende jobs; f.eks. pluk og pakning 

af ordrer fra lagerhotel, pakkeri eller lign.    
o Det er en fordel, men ikke et krav, at du har arbejdet i MS Business Central, Woocommerce 

og/eller Shipmondo.  
o Det er et krav at du er mødestabil, da ordrer skal ekspederes dagligt.   
o Det er et krav at du er systematisk, sådan at alle ordrer pakkes korrekt samt at varer placeres 

korrekt på lagerreoler.  
o Du skal kunne lide at røre dig og udføre praktisk og fysisk arbejde.  
o Det er et krav at du har kørekort til minimum personbil.  
o Din uddannelsesmæssige baggrund er underordnet, du kan f.eks. have erfaring fra lagerarbejde, 

supermarked, detailhandel eller have afsluttet en ungdomsuddannelse og nu være i gang med et 
sabbatår.  

 
 
 

https://heleneblanche.com/


 
 
Vi tilbyder: 
o Et aktivt og selvstændigt job i en mindre virksomhed i vækst. 
o Stor frihed og fleksibilitet ift. arbejdstid og opgaveløsning. 
o At blive tilknyttet et team af dedikerede og festlige kollegaer.  
o Muligheden for på sigt at blive ansvarlig for logistik i virksomheden.   
 
 
Praktisk information 
Vi ønsker stillingen besat hurtigst muligt, og senest 15. december 2022.  
Stillingen er 37 timer om ugen.  
 
 
Ansøgningsproces 
Vi søger en medarbejder der kan starte hurtigst muligt. Tøv derfor ikke med at sende en kort 
ansøgning + CV til Camilla Bech Madsen på cbm@tapet-cafe.dk. Har du spørgsmål til jobbet, er du 
velkommen til at ringe på +45 60154830. Vi tilbyder løn efter kvalifikationer.  
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