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GENOPSLAG  
NORDATLANTISK HUS søger fast deltidsmedarbejder i Butik Nordatlanten og 
reception med konkret erfaring med butiksdrift.  
Deltidsstilling: 10 – 12 timer ugentligt 
 
Nordatlantisk Hus i Odense søger en 
engageret og erfaren deltidsmedarbejder til 
Butik Nordatlanten – butik og reception. 

 
Vores nye butiksmedarbejder skal:  

• Have konkret erfaring med drift af 
butik 

• Være klar til at tage fat på de 
praktiske opgaver 

• Være boende i og omkring Odense 
• Have interesse og viden om design 

og kunsthåndværk 
• Have interesse og viden om eller 

baggrund fra Island, Færøerne eller 
Grønland 

• Kunne arbejde selvstændigt 
• Være rummelig over for opgaverne 

og kunderne 
 

Derudover er det en stor fordel hvis du er 
kreativ og har sans for at lave 
kundearrangementer. Vi ser gerne at du har 
et andet deltidsjob eller er selvstændig og 
ønsker en fast deltidsstilling som 
butiksmedarbejder i Nordatlantisk Hus.  

 
Ansvarsområder 

• Vagtplaner og opsyn med 
studentermedarbejdere  

• Varemodtagelse, registrering, 
lageropfyldning 

• Vareoptælling, 
kommissionsregistreringer 

• Kundebetjening/service 
• Butikkens visuelle udtryk  
• Diverse ad hoc opgaver 

 
Arbejdstid 10 – 12 timer ugentligt.  
Fast arbejdstid: Torsdag 11.00 – 16.00 og 
fredag 10.00 – 15.00. 
Stillingen kan omfatte nogle enkelte 
weekendvagter om året.  

Løn efter overenskomst og eventuel erfaring. 
Vi tilbyder 

• Afvekslende og krævende 
arbejdsopgaver med medansvar for 
driften af butikken  

• En lille og hyggelig arbejdsplads, 
hvor vi kommer hinanden ved 

• Grundig oplæring 
 
Som medarbejder i Butik Nordatlanten vil du 
være husets ansigt udadtil.  Butikken er et 
showroom for design og kunsthåndværk fra 
Nordatlanten og samtidigt en reception for 
Nordatlantisk Hus’ andre gæster.  Det er 
vigtigt for os, at alle der træder ind for 
døren, bliver modtaget med et smil og en 
hilsen.                   

 
Hvis du er interesseret så send en ansøgning 
pr. mail til direktør Kirsten Mærsk på 
nah@dgh-odense.dk. 

 
Ansøgningsfrist: 13. december 2018 

• Ansøgere der ikke hører fra os inden 
den 20. december er ikke kommet i 
betragtning. 

• Ansøgningssamtaler holdes i uge 51 
• Stillingen ønskes besat hurtigst 

muligt 
 
Nordatlantisk Hus samler Grønland, 
Færøerne og Island. Der samarbejdes tæt 
med Det Grønlandske Hus i Odense, der 
ligger på 1. sal, Restaurant Nordatlanten og 
de nordatlantiske foreninger. Se mere på 
www.nordatlantiskhus.dk    
 
 
Direktør Kirsten Mærsk 
Nordatlantisk Hus / Det Grønlandske Hus i 
Odense 
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