
ER DU VORES NYE, FESTLIGE DELTIDSMEDARBEJDER? 

 

Vi er CERISE – et festunivers i rivende udvikling! Vi søger derfor nye ”Cherry Toppers" til vores 
webshop – deltidsmedarbejdere, som kan varetage 1-2 vagter om ugen (ca 5-6 timer 
ugentligt), som primært vil ligge i dagstimerne fra kl. 8-16. I denne rolle vil du primært få 
ansvarsområder indenfor ordrehåndtering på vores webshop fuld af festpynt og ballonpost.  

Arbejdsopgaver:  

• Plukke og pakke kundeordrer fra webshoppen. 
• Lave ballonpost   
• Besvare kundehenvendelser.  
• Oprettelse, justering og organisering i vores lagersystem. 
• Skabe god orden og system på vores fysiske lager. 
• Assistere med content til vores sociale medier.  

Vores forventninger til dig:  

• Du har et stort gå-på-mod og en kæmpe ja-hat på!  
• Du kan håndtere flere opgaver på én gang uden at gå på kompromis med den meget 

høje kvalitet. 
• Du kan arbejde selvstændigt, effektivt og med godt tempo i alle processer.  
• Du har god teknisk forståelse (eventuelt erfaring med WooCommerce og WordPress 

eller lærer vi dig det).  
• Du er meget fleksibel ifht. arbejdstider – du kan både arbejde i dagstimerne og i 

weekenderne.   
• Du er en festlig person, som er engageret og altid har et smil på læben og som kan 

bidrage til det gode fællesskab! 
• Hvis du er kreativ og kan style design til flotte balloner. så er det stort plus men ikke et 

must. 

Vi kan tilbyde:  

• En plads på vores vilde iværksætterrejse, hvor to arbejdsdage aldrig er ens.  
• Mulighed for at få stort ansvar, så du kan præge din egen hverdag.  
• Være en del af et miljø med højt til loftet, hvor alt er muligt!  
• Mulighed for at teste og eksperimentere kreative ideer.  
• Stor fleksibilitet i arbejdstider.  

Send en ansøgning med billede/videohilsen og CV til hello@bycerise.dk. Gerne med opstart 
hurtigst muligt! Skriv ”Ansøgning” i emnefeltet. Vi har behov for flere medarbejdere, og vil 
derfor ansætte løbende. Jobbet er med base på vores lager/kontor i Støvring, Nordjylland. 
Ved spørgsmål kan du kontakte Pernille på 28900631 eller Anna på 40569363.  

Vi glæder os til at høre fra dig! 

 


