
BRODERS søger ungmedarbejder 
 

Ca. 8 timer om ugen – primært i weekenderne og ferier 

 

Vil du være en del af vores fantastisk team? 

Er du 15 - 17 år med passion for gode smagsopleveler og kan du lide at give 

kunderne en ekstraordinær god service, så er du måske vores nye ungmedarbejder.  

Vi forventer at du kan arbejde ca. hver anden weekend samt fredag eftermiddage, 

og mere i ferieperioderne.  

Din kommende arbejdsplads er i BRODERS på Amager Strandvej 140G 

Vi har brug for dygtige ungmedarbejdere der kan gå til hånde og hjælpe kunderne. 

Dine arbejdsopgaver er meget varierende og består blandt andet i at; gøre rent, 

ryde op, gå ud med flasker og skrald, serverer, tage af bordene, handle ind, lave 

gavekurve, pakke ind, trimme hylder, hjælpe og vejlede kunderne og med tiden 

ekspedere. 

Vi forventer at du er, ansvarsbevidst, imødekommende, servicemindet, punktlig og 

pålidelig. Vi ved at du som ungmedarbejder nok ikke har meget erfaring med dig fra 

tidligere job, så det er ikke et krav. Det er dog et krav, at du er smilende og har en 

interesse for lækkerier og kvalitets fødevarer. 

 

Om BRODERS 

BRODERS blev kåret til årets bedste butik på Amager 2018 og i oktober 2019 blev 

vi igen kåret til månedens butik. Vi er en gourmet købmandsbutik, café og vinbar 

som ønsker at skabe glæde ved gode smagsoplevelser. Vi sikrer os hele tiden at 

have et bredt og attraktivt sortiment til fornuftige priser, så du vil løbende skulle 

sætte dig ind i nye produkter. Vores kunder har nem adgang til vores produkter via 

www.broders.dk og disse ordre pakkes ofte i butikken. Vi holder en række 

arrangementer som f.eks. vin- øl- ginsmagning, banko, babybanko, musikquiz 

aftner, Tapas aften, private arrangementer mv. Disse arrangementer kan du også 

blive en del af. 

 

Send en ansøgning samt dit CV til mette@broders.dk. Sørg for at vedlægge et 

opdateret billede af dig selv. Bliver du inviteret til samtale skal du forvente at bruge 

ca. 30 minutter på første samtale med evt. efterfølgende ulønnet prøvevagt i 

butikken på Amager Strandvej 140G. Spørgsmål til stillingen kan rettes til Mette 

Heerulff Christiansen på tlf. 25556279. Du kan læse mere om BRODERS på 

www.broders.dk  
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