
Georg Jensen Damask 
søger tilkaldeassistance

Brænder du for at skabe fantastiske kundeoplevelser i et smukt designunivers?  
Til vores butik i Hellerup søger vi en fleksibel og serviceminded tilkaldeassistance, som 

kan sælge vores kvalitetstekstiler og samtidig formidle vores unikke historie.

Vores nye kollega skal sætte en ære i at skabe en god 
kundeoplevelse og give en god service til alle, der træder 
ind i butikken. Du skal vejlede kunderne til at vælge 
præcis det sengetøj, den dug og de håndklæder, de bliver 
gladest for. Samtidig skal du have lyst til at formidle 
fortællingen om vores designs og kvaliteter og historien 
om Georg Jensen Damask.

Du skal samtidig have lyst til at være med til at integrere 
butikken med vores digitale univers, hvor vi vil udvikle og 
nytænke kundeoplevelsen med bl.a. mulighed for online 
ekspedering, click & collect, live shopping mm.

Du skal have erfaring fra en lignende stilling, og vi 
forventer, at du frem for alt er en fleksibel teamplayer. 

Om jobbet

• Vejledning af kunder og salg af kollektionen.

• Formidling af brandet, vores designs og historien.

• Assistere ved butiksevents og aktiviteter.

• Udpakning og opfyldning af varer.

• Sørge for, at butikken er flot og inspirerende. 

Du bliver en del af et team af søde mennesker, som glæder 
sig til at byde dig velkommen.

Om dig

• Du er energisk og har et positivt mindset.

• Du er stabil og pligtopfyldende.

• Du har erfaring fra en lignende stilling.

• Du er serviceminded og sætter en ære i at give

kunderne en god oplevelse.

• Du har sans for design samt æstetik og har lyst til at
være en del af et godt team.

• Du er en god kollega og er fleksibel i din tilgang til
arbejdsopgaver og arbejdstider.

Stillingen er på ca. 6 timer. Men du skal være fleksibel og 
kunne tage ekstra vagter i ferie, højtider og under 
sygdom. Du skal have mulighed for at kunne arbejde hver 
2. lørdag

Send din ansøgning med CV til jobstudio@damask.dk 
(emne: Tilkaldeassistance Hellerup).

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til 
at kontakte butikschef Lene Stenstrup eller ved personlig 
henvendelse i butikken.

Georg Jensen Damask har stolte vævetraditioner tilbage til det gamle 
danske håndværkssamfund. Vi har vævet siden 1756, og vores historie tog  for alvor form, 

da Johanne Siegumfeldt og Henrik Georg Jensen satte rammen for det, der stadig 
er vores formål: At væve de ypperste tekstiler til hverdagslivet– baseret på vores 

viden og stolte traditioner gennem generationer.

damask.dk




