
 
 

 
 

 

 

 

Vil du være en del af Chayas te-univers? 
 
Vi søger en serviceminded og fleksibel butiksassistent til vores forretninger på Lyngby Hovedgade og 
Jærgersborg Allé.  

Din rolle  

I dit arbejde som butiksassistent vil du, i samarbejde med det øvrige team, have en væsentlig rolle i den 
daglige drift i forretningerne, når du er på arbejde. Dine daglige gøremål vil berøre opgaver som 
kundehåndtering, produktvejledning, kassehåndtering, opfyldning og rengøring. Hertil kommer opøsning af 
varer samt håndtering af webshoppens ordre. Du vil arbejde i et mindre team, hvor en god team-player er 
altafgørende for at lykkes med et godt arbejdsmiljø.  

Vi søger  

Vi søger en serviceminded og kvalitetsbevidst person med et stort overblik og øje for detaljen. God service 
kommer naturligt til dig, og du er en god kommunikator på både dansk og engelsk. Du synes om et arbejde i 
et højt tempo med mange mennesker omkring dig. Du har gerne tidligere erfaringer fra servicefaget, hvoraf 
tidligere butikserfaring er en fordel.  

Vi søger en deltidsansat over 18 år. Vigtigst er, at du er fleksibel til at tilpasse dit arbejde til vores travle 
perioder, hvilket primært falder omkring højtiderne. Stillingen er tiltænkt at kunne dække vagter i begge 
forretninger.  

Vi tilbyder  

- Et arbejde i et fast og stabilt team.  
- Stor variation i arbejdsopgaverne.  
- Gode arbejdstider ca. kl. 10-18. Weekendarbejde vil hyppigt forekomme (ca. kl. 9.30-15.00) 
- Stort kendskab til teens verden.  

Vi tilbyder et job med et stort ansvar og med gode udviklingsmuligheder i tevirksomheden Chaya. Chaya er 
en familiedrevet virksomhed med kvalitet og bæredygtighed i fokus. Vi sætter en dyd i godt værtskab, og går 
ikke på kompromis med kvaliteten selvom tempoet til tider er højt.  



Ansøg her 
 
Send din ansøgning og CV til Lærke Riedel Langvad på laerke@chaya.dk.  
For spørgsmål angående jobopslaget kan du kontakte os på telefon 39658898.  
Vi gennemgår ansøgninger og kalder til samtale løbende.  

Du kan læse mere om Chaya på www.chaya.dk 
  

 


