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26. december 2021 

 

Lige nu søger vi deltids medarbejder til vores måttevaskeri i Karlslunde 
 

Har du lyst til at være med på vores rejse om at levere danmarks bedste måtteskift til kunder i hele 
landet? Nu er muligheden for at være med – vi søger en selvstændig og positiv kollega til vores 
vaskeri i Karlslunde. 

Om jobbet 

Dit arbejdssted er Metalgangen 9a, Karlslunde hvor du skal arbejde i vores nye måttevaskeri – her skal 
der dagligt vaskes måtter, mopper og linned til vores kunder.  

Arbejdet spænder bredt, og der skal ud over vaskes måtter også pakkes ture og tages i mod varer. 

Vores vaskeri er helt nyt og under opbygning med nye maskiner – derfor kan de være en fordel hvis 
du før har arbejdet med maskiner eller har teknisk forståelse og vil kunne deltage i sparring omkring 
nye tiltag. 

Arbejdstid 

Lige nu søger vi en ekstra hånd – og det er ikke fuldtid – men det kan tilpasses løbende. Lige nu 
forventer vi ca. 20-30 timer pr. uge hvor vi sammen laver en arbejdsplan. 

Vi tilbyder 

Ansættelse i en ung og moderne virksomhed, hvor dit bidrag kommer til at gøre en stor forskel!  

Gode ansættelses forhold, fleksible arbejdstider og ikke mindst fokus på dig som person og hvordan vi 
sammen kan gøre en forskel.  

Vores kunder er hos os fordi at du er med til at levere fantastisk service til dem – så din indsats hver 
eneste dag gør en forskel. Vi ønsker ikke at binde vores kunder på lange kontrakter – men det 
betyder samtidigt, at vi hver eneste dag står på mål for vores service. 

Kontakt og ansøgning 

Du må selvfølgelig gerne sende en ansøgning via vores hjemmeside. 

Men vi vil faktisk meget hellere have, at du ringer, laver en aftale og kigger forbi. Så kan du se 
vaskeriet og møde os – og så kan vi sammen finde ud af, om vi er det rigtige match.  

Ring til Henrik Noell på +45 25702100.  

 

Vi glæder os til at høre fra dig. 

 

 

Når du søger job hos os, bestræber vi os på en hurtig og behagelig proces, som har dig i fokus.  

I et job hos os arbejder vi hårdt på at give dig nogle gode rammer for din hverdag, fællesskabet med dine kollegaer og ikke 
mindst føelsen at at være med til at gøre en forskel. 

Din leder arbejder ud fra "medarbejderen i centrum", som er en af vores helt centrale medarbejderværdier. Vi vil tilbyde dig 
udviklingsmuligheder, være lydhøre og give dig en oplevelse af diversitet, ligestilling og uformalitet. Alle er velkomne og alle 
spiller en vigtig rolle. 

Det starter med dig - og sammen gør vi en forskel, hver dag. 

Måtteskift.com blev stiftet i 2020 og leverer landsdækkende måtteskift til virksomheder. Vores koncept er enkelt og med 
fokus på den gode kundeoplevelse og service. 

Læs mere på www.maatteskift.com 


