
Två serviceinriktade och ansvarsfulla studenter sökes för butiksarbete – 

timanställning 

Vi söker till vår nyöppnade butik i centrala Malmö två studenter som vill arbeta extra någon 

dag i veckan, vid sidan av sina studier. Arbetet sker på dagtid under butikens öppettider 

måndag-lördag och tjänsterna startar i oktober. 

Tjänsten är en timanställning med en fast schemalagd vardag på ca 5h varannan vecka, per 

person. Varje person arbetar alltså som minimum 10h i månaden.  

Övrig arbetstid är inhopp vid behov som t ex inför julhandeln samt vid sjukdom, ledighet och 

semester för ordinarie personal. Därför behöver du vara flexibel och kunna kallas in med kort 

varsel ibland. 

Vi söker dig som är gladlynt, verkligen tycker om kundmötet och strävar efter att ge det lilla 

extra när det gäller service. Vi vill att alla kunder ska lämna butiken med ett mycket positivt 

intryck av atmosfär, service och sortiment. 

Du måste även kunna ta visst ansvar och arbeta självständigt. Det är viktigt att du är 

intresserad av produktförsäljning och är villig att lära dig en del om produkterna och deras 

egenskaper. 

___________________________________________________________________ 

Krav: 

- Du ska ha minst ett år kvar av dina studier 

- Du ska vara komfortabel med att ibland behöva öppna eller stänga butiken själv (det 

är en kontantfri butik med väktarservice) 

- Relativt flexibelt studieschema med möjlighet att arbeta dagtid minst en dag i veckan. 

Meriterande (men inget krav) är att: 

- bo i Malmö 

- kunna spanska 

- ha butiksvana 

- ha erfarenhet av arbete med en nätbutik (dvs uppdatera sortiment och dylikt) 

____________________________________________________________________ 

Om oss:  

Butiken är en spansk franchise som säljer utvalda spanska produkter, alla med den finaste 

kallpressade olivoljan som bas. Vi saluför allt från tapenade, choklad och oliver till 

skönhetsprodukter som krämer, serum och tvål. Vi skapar även egna presentförpackningar, 

både färdiggjorda och utifrån kundens preferenser. 

_____________________________________________________________________ 

Verkar denna tjänst passa dig?  

Mejla då ditt CV och ett Personligt brev som berättar varför just du passar för tjänsten, samt 
hur lång tid du har kvar av dina studier, till följande mejladress: urecaab@gmail.com  
OBS Skriv ”Butiksmedarbetare timmar” som ämne. 
 
Frågor? Skicka dem till urecaab@gmail.com och skriv ”Frågor om tjänst” som ämne. 

Intervjuer sker löpande, så skicka gärna din ansökan så fort som möjligt. 


