
Til Fjaltring Købmandsgård søges friske unge, som kan være fleksible og træde til ved behov under 
særlige belastningsperioder, sygdom og lignende.  
 
Der er tale om opgaver indenfor ekspedition, vedligeholdelse af butikken og alle opgaver der indgår 
i den daglige drift. Afhængigt af alder, vil man enten kunne få ansvaret for både at åbne og lukke, 
eller fungere som hjælper til den person som har vagten. Det drejer sig om vagter både morgen, aften, 
weekender og helligdage. 

Søg denne stilling hvis du: 
●  Er smilende, klar på at tage fat og godt kan lide at være aktiv på jobbet 
●  Er smilende, klar på at tage fat og godt kan lide at være aktiv på jobbet 
●  Er god til at se muligheder for at indhente nogle ting i mere stille perioder 
●  Elsker at have en bred kontaktflade og netværke med alt og alle 
●  Godt kan lide at have fleksibilitet i din hverdag 
●  Ønsker at der bliver lyttet til dine input og ideer 
●  Vægter arbejdsmiljø og kollegialt samspil højt 
●  Godt kunne tænke dig et uformelt og hyggeligt arbejdsmiljø, hvor alle løfter i flok 

Fjaltring Købmandsgård er en lille og helt unik købmandsbutik beliggende et stenkast fra det rå Ves-
terhav, midt i den utroligt aktive landsby, Fjaltring. Her er der gang i den, især om sommeren. 
Her fungerer købmandsgården som byens livsnerve, sammen med byens fælleskontor og friskole. 
Købmandsbutikken drives i høj grad også af frivillige ildsjæle, som hjælper de ansatte med at holde 
hylderne fulde af friske varer. Hele foretagendet er faktisk ejet af lokalbefolkningen og der er derfor 
en helt utrolig opbakning og sammenhold om butikkens drift.  
Butikken har en unik stemning, bugner af økologiske og lokale råvarer og danner rammer for de 
daglige møder mellem byens beboere og planlægningen af deres fælles aktiviteter og arrangementer.  
 
Tiltrædelse er fra 1. juni, dog gerne med mulighed for vagter med oplæring inden da.
Vi glæder os til at høre fra dig.  
 
Kontaktperson: 
Daglig Leder, Sara Perto. Tlf: 42397999 
E-mail: sara@vesterhavsbutikken.dk 

Ungarbejder søges 
til verdens hyggeligste 

købmandsgård 

Fjaltring Købmandsgård, Vestermøllevej 15, Fjaltring, 7620 Lemvig


