
Er du vild med fashion? Og kunne du tænke dig at kigge på lækkert tøj og smarte sko 
dagen lang? Så er det måske lige præcis dig, vi leder efter.

Katoni er en online shoppingportal, som har samlet en masse forskellige modeprodukter 
fra alle de store samt mindre online webshops. Vi har et stort udvalg af tøj, sko og 
accessories. På nuværende tidspunkt finder du os både i Norge, Finland, Frankrig og 
Danmark.

JOBBET
Til vores kontor i Aarhus C søger vi en ungarbejder, som kan hjælpe os med at sortere alle 
vores produkter. Det foregår online direkte fra computeren, hvor de forskellige produkter 
skal markeres til deres tilhørende kategorier. Produktsorteringen vil være den primære 
opgave, men der kan forekomme mindre ad hoc opgaver.

Du skal have mulighed for at arbejde mellem 4-10 timer om ugen. Arbejdstiderne vil 
som udgangspunkt ligge mandag til fredag mellem kl. 9-17 og være med et par dages 
mellemrum, men det er muligt at tilpasse tiderne og eventuelt også at arbejde hjemmefra 
enkelte dage.

DIN PROFIL
Først og fremmest skal du have afsluttet 9. klasse og være under 18 år. Du er formentlig i 
gang med en ungdomsuddannelse eller holder et sabbatår.

Da jobbet omfatter at genkende mindre detaljer, skal du være detaljeorienteret og 
god til at spotte forskellene på de forskellige produkter. Det er samtidig vigtigt, at du 
er vedholdende, ikke mister motivationen ved rutineopgaver og ikke mindst, at du er 
selvstændig. Yderligere skal du selvfølgelig være ansvarsbevidst, trofast og overholde 
dine aftaler.

Da du udelukkende vil arbejde med indhold, der omhandler tøj, sko og accessories til 
kvinder og mænd, vil det også være en fordel, hvis dine interesser omfatter mode – det er 
dog ikke et krav.

VI TILBYDER
• Skønne kollegaer
• Masser af sociale arrangementer
• Fleksibel arbejdsplan
• Frokostordning

INTERESSERET?
Har ovenstående vakt din interesse, så send en ansøgning til:

job@katoni.dk

Husk at skrive i ansøgningen, om du er interesseret i at arbejde 5-6 timer eller 10-12 timer 
om ugen – eller om du er interesseret i begge muligheder.

Bemærk venligst, at vi behandler ansøgningerne løbende, så skynd dig at skrive til os – 
dog er sidste deadline den 10. september 2018.

Vi glæder os til at høre fra dig!

Katoni søger

KONTORMEDHJÆLPER  
  UNDER 18 ÅR


