
DESIGNBUREAU SØGER PICCOLINER U. 18 – SKAL DET VÆRE DIG?

Branding- og designbureauet Stagis A/S søger to friske piccoliner med tiltrædelse snarest muligt

Vi søger et par dygtige piccoliner (i alderen 15-17) til at hjælpe Stagis A/S med at få kontoret til at fungere i hverdagen. Hos 
Stagis bliver du, som piccoline, en integreret del af kontoret og du får mulighed for at få indsigt i arbejdsgangen på en travl og 
kreativ branding virksomhed. For at være relevant for stillingen, forventer vi, at du er pligtopfyldende, grundig og 
serviceminded og at du går til opgaverne på kontoret med en positiv tilgang og godt humør. 

Da vi har en travl hverdag, har vi brug for et par friske blæksprutter til at hjælpe med de forskellige opgaver, der forekommer. 
Opgaverne indebærer:

Indkøb til frokostordning og møder
Tjekke og sende post
Generel orden på kontoret og i køkkenet
Rengøring
Sørge for, at alt er, som det skal være

Stillingen er på 8 timer pr. uge. Vi har brug for hjælp to gange mellem mandag og fredag om eftermiddagen, samt én gang i 
weekenden. Du bestemmer selv, hvordan timerne fordeles i samarbejde med den anden piccoline.

Om virksomheden
Stagis A/S er et brandingbureau, som arbejder med at skabe stærke brands for private- og offentlige virksomheder og 
kommuner. Virksomheden befinder sig i Københavns skønne midte på Kompagnistræde 14 i charmerende lokaler. Vi er et 
multidisciplinært team af kommunikationskonsulenter, designere, strateger og analytikere, som arbejder med udviklingen af 
autentiske brands. 

Har du lyst til at komme i betragtning til stillingen, så send hurtigst muligt din ansøgning til katrine@stagis.dk. Tag gerne din 
veninde under armen og søg jobbet i fællesskab. Ansøgningsfrist: den 16. november 2015. 

Hvis du vil vide mere om jobbet, så kontakt Katrine Ytzen på katrine@stagis.dk.

Vi ser frem til at høre fra dig.

Mange hilsner fra holdet hos Stagis 
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