
LE KLINT
– dansk design og håndværk

Historien om LE KLINT går helt tilbage
til starten af forrige århundrede hvor

Klint familien startede i det små
med håndfoldede lampeskærme.

LE KLINT er i dag en moderne og 
veldrevet virksomhed med et sortiment 

bestående af klassiske og moderne 
belysningsprodukter, som afsættes

over det meste af verden. 

LE KLINT har som en af de få design-
virksomheder fortsat produktion i 

Danmark med hovedkontor i Odense.

www.leklint.com 

Vi søger til snarlig tiltrædelse:

BUTIKSMEDARBEJDER 
Deltid i LE KLINT butikken i København.

Jobbet
• Opgaverne bliver at ekspedere og servicere vore mange danske og 
 udenlandske detailkunder.
• Rådgive om vore produkter og servicere kunderne i forbindelse med valg af 
 belysning.
• I samarbejde med butikschefen, at sørge for at butikken altid er ”up-to-date” 
 og fremtræder præsentabel og indbydende.
• Deltagelse i diverse arrangementer og events som afholdes i butikken.
• Arbejdsadressen bliver Store Kirkestræde 1, 1073 København K. 
 Ugentlig arbejdstid efter 20-25 timer efter aftale.

Faglige kompetencer
• Du har flair for god kundeservice.
• Du er åben og udadvendt.
• Du har gode samarbejdsevner og lyst til at lære nyt.
• Du skal kunne operere selvstændigt og effektivt i hverdagen.
• Du er sprogligt velfunderet – gerne på både engelsk og tysk samt 
 være i stand til at begå dig på de nordiske sprog
• Du har interesse og passion for dansk design.

Personlige kompetencer
Du kan være under uddannelse og ønske at have et studierelevant job ved siden af.

Du kan have en baggrund indenfor indretning og belysning, men ønsker en hverdag 
med et job som ikke er på fuld tid.

Du kan have en helt anden baggrund, men har et brændende ønske om et job 
indenfor området.

LE KLINT tilbyder
Job i en virksomhed hvor der lægges vægt på gode menneskelige relationer, en 
uhøjtidelig omgangstone og attraktive løn- og arbejdsforhold.

Hos LE KLINT får du ligeledes mulighed for at udvikle dig såvel menneskeligt som 
fagligt blandt passionerede og dedikerede kolleger, som hver dag arbejder med et 
af landets mest kendte og autentiske varemærker.

Arbejde i en smuk og historisk butik som har eksisteret på samme adresse siden 
åbningen i 1943. Kendt verden over for sin smukke indretning og høje grad af 
autencitet.

Ansøgning
Send din ansøgning til job@leklint.dk mrk. BUTIKSMEDARBEJDER. Evt. spørgsmål 
til stillingen kan rettes til butikschef Louise Dencker på ld@leklint.dk

Ansøgningsfrist
Opfylder du ovennævnte og har stillingen din interesse hører vi gerne fra dig 
hurtigst muligt.  
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