
Deltidsmedarbejder søges 
 
PC Odense søger en deltidsmedarbejder, med lyst til og interesse for at arbejde med salg, service, 
computere og telefoner. 
PC Odense er en butik og et serviceværksted, der reparerer og servicerer alle mærker af computere, 
iPhones og iPads, dertil sælges diverse tilbehør samt nye computere.  
Butikken har eksisteret i 9 år og består af indehaver Christian, samt en deltidsmedarbejder og er kendt 
for god og personlig betjening, samt et højt serviceniveau. 
 
Dine primære arbejdsopgaver 

 Kundebetjening i butikken og på telefonen 
 Vedligeholdelse af butikkens varebeholdning og udseende 
 Udpakning og prismærkning af varer 
 Håndtering af kundesager, herunder opdatering i interne systemer, oprettelse af faktura m.m. 
 Besvarelse af kundehenvendelser på mail 
 Diverse rengøringsopgaver  

 
Der vil med tiden være mulighed for oplæring i at fejlsøge og reparere computere, Mac, iPhone og 
iPads. 
 

Jeg forventer, at du 

 har lyst til at levere den absolut bedste kundeservice 

 er mødestabil og ansvarsbevidst 

 er udadvendt og kan snakke med alle slags mennesker, unge som gamle 

 kan arbejde selvstændigt og har en struktureret tilgang til dine arbejdsopgaver 

 

Jeg kan tilbyde dig 

 et arbejde med stor indflydelse på egne arbejdsopgaver 

 mulighed for udvikling af kompetencer inden for IT, både software og hardware 

 et tæt samarbejde, hvor ideer og input altid er velkomne 

 en arbejdsplads, hvor frihed under ansvar er højt prioriteret  

 ca. 8-10 timer ugentligt 

 indflydelse på egen vagtplan 

 løn efter kvalifikationer 

 

Arbejdstiden vil primært være på hverdage mellem kl 14 og 17 samt lørdage 10-14. Der vil være 

mulighed for flere timer i travle perioder.  

 

Yderligere oplysninger 

Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du vil vide mere eller har spørgsmål. 

Kontaktperson: Christian Schiang, telefon 23 34 73 13.  

Ansøgningsfrist: 30. juni 2022 

Ansættelsesstart: August 2022 

Hvis du er interesseret i at søge stillingen, så send ansøgning og CV til info@pcodense.dk, eller kig 

forbi med dem i butikken på Klostervej 22B, 5000 Odense C. 
 


