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Er du vores nye, søde og engagerede piccolo/piccoline? 

Piccolo/piccoline søges til fritidsjob med forefaldende arbejde hos patentbureau i Århus N 1 gang om ugen (ca. 2-3 timer). 
Vi er 6 medarbejdere, der har brug for og sætter pris på din hjælp.  
 
Dine arbejdsopgaver vil primært bestå i: 

• Tømme og fylde opvaskemaskine 
• Gå ned med pap og aviser 
• Påfyldning af papir i kopimaskine og printer 
• Tømme makuleringsbakkerne 
• Rengøring af samt påfyldning af kaffeautomat 
• Frankere og poste breve 
• Handle ind 
• Lettere rengøring 
• Arkivering af sagsmapper 
• Holde arkivet pænt 
• Andet forefaldende arbejde 

Vi forventer, at du kan være hos os i minimum ét år, og at du:  

• behersker dansk i skrift og tale 
• er engageret, imødekommende og udadvendt af natur 
• er selvstændig og kan gå i gang med tingene af dig selv, når du møder ind på kontoret  
• tager de mange varierede men også rutineprægede opgaver med et smil 
• er punktlig og præsentabel 
 
Vi tilbyder gode ansættelsesforhold i en virksomhed præget af humor og en uformel omgangstone. 

Arbejdstid: Arbejdstiden placeres efter nærmere aftale inden for tidsrummet mandag-fredag ml. kl. 08.30-16.00, fredage 
dog kl. 15.30. 

Tiltrædelse: Om muligt gerne i løbet af juni 2019 - ellers fra medio august 2019 (fra 1. juli til 15. august 2019 vil der ikke 
opgaver pga. sommerferie).  

Er det noget for dig, så send os en kort ansøgning vedlagt CV og/eller karakterblad samt foto til job@hoiberg.com mærket 
”Piccolo/piccoline Aarhus” snarest muligt, så vi har den senest den 2. juni 2019.  

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte patentadministrator Anne Jonassen Olesen på tlf. 33 
32 03 37. 

Vi glæder os til at høre fra dig! 


