
Är du vår nya arbetskamrat? 
 
Vi söker dig som är intresserad av extraarbete exv vid sidan av studier. I första hand avser 
tjänsten en till två helger i månaden, men det är ett stort plus om du är flexibel även i 
veckorna då det kan det bli aktuellt med fler tider! 
 
Vem är du? Du är en glad, hjälpsam person med öga för detaljer och känsla för ordning. Du 
har med fördel arbetat med försäljning på mindre företag förut, där varje medarbetare är 
lika viktig för en fungerande verksamhet. Du har god kommunikativ förmåga och kan vid 
behov hjälpa flera kunder samtidigt. Du är lösningsorienterad och självgående så att när 
tempot minskar i butiken sätter du inte dig ner utan letar efter nästa arbetsuppgift. Du är 
positiv i ditt sätt och service minded i högt som lågt tempo!  
 
Vem är vi? Vi är ett litet företag, med ett härligt arbetslag om fyra. Vår verksamhet startades 
av Rolf Persson 1965 mitt i centrala Lund och hade till en början störst fokus 
på heltäckningsmattor. Lundamattor har sedan dess utvecklats till en av Lund- och 
Malmöregionens största mattaffärer med ett stort utbud av allt från heltäckande mattor till 
orientaliska mattor. Fram till juni 2020 drevs butiken av Rolfs son Thomas som byggt upp 
butiken på Novaområdet i Lund som vi nu driver. Idag ägs vår butik av vår huvudleverantör 
tillika Sveriges störta mattkedja Matt-Tema och drivs av Emilie och Thomas dotter Tina som 
varit med sedan tidigt 2000-tal samt Maja och Otilia. Vi är stolta över att föra vidare namnet 
Lundamattor och våra kunder är vana vid god service, så det är viktigt för oss att du lägger 
vikt i och alltid strävar efter att ge våra kunder en härlig upplevelse i vår butik!  
 
Känner du igen dig i beskrivningen ovan? Är det DU som ska bli nästa pusselbit i vårt 
fantastiska team så skicka din intresseanmälan - CV inkluderat till: emilie@inhousegroup.se  

  
Sista ansökningsdag: 2021-12-10 
Tjänsten avser: Behovsanställning minst 1 helg/månad med chans till fler timmar. 
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