
GARDINMONTØR MED SÆLGERGEN
Fuldtidsstilling

Er du knalddygtig til montering af gardiner og solafskærmning, og har du en sælger gemt i maven? Så er du måske lige 

den kollega, vi står og mangler til vores botex-butik i Charlottenlund!

STILLINGEN
I jobbet som sælger og gardinmontør i botex Charlottenlund, vil du få en selvstændig og alsidig hverdag med små og 

store opgaver, når der skal monteres nye gardiner, solafskærmning og markiser både til private, erhverv og det offent-

lige. I det meste af din tid vil du befinde dig på vejen i botex’ gardinbus og ude hos kunderne. Det er nemlig hos dem, 

du kommer til at gøre den store forskel, når du sætter kvalitet, fleksibilitet og serviceniveau i højsædet. Vi tænker også, 

at du har en høj faglighed og sætter en ære i at levere den bedst mulige løsning til kunden.

ARBEJDSOPGAVER
• Opmåling og montage af indvendige gardiner og solafskærmning (primært)

• Opmåling og montage af udvendige screens og markiser

• Øvrige ad hoc-opgaver

OM DIG

• Smilende og imødekommende

• Selvkørende og proaktiv

• Sætter begreberne ærlighed og ordentlighed højt

• Har alm. Kørekort

• Åben overfor at lære nye ting

• Er måske i et lignende job i dag

OM BOTEX
botex er Danmarks største frivillige kæde – specialiseret inden for gardiner, solafskærmning og boligtekstiler – med 

ca. 30 butikker fordelt rundt i landet og på Færøerne. Vores mere end 50 gardinbusser kører hver dag rundt i hele 

landet for at montere gardiner, solafskærmning hos private, virksomheder og i den offentlige sektor.

Tænker du, at det er dig, så grib blyanten, og send og en motiveret ansøgning samt dit CV.  Vi glæder os til at læse lidt 

om, hvem du er. Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Peter Uldahl på 40 91 34 93. 

Den ideelle kandidat er faguddannet gardindekoratør/-montør, som har en sælger gemt i maven. Dog kan en hånd-

værksmæssig baggrund som tømrer, snedker eller en helt tredje baggrund også være en god mulighed. Vi skal nok 

sørge for at klæde dig godt på.


