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– EN SAMTALE- OG REKRUTTERINGSGUIDE

til job- og virksomhedskonsulenter
i jobcentre og a-kasser

BRANCHENETVÆRK

JOB INDEN FOR BUTIK & DETAIL
– En samtale- og rekrutteringsguide til job- og virksomhedskonsulenter i jobcentre og a-kasser
GENERELLE KRAV TIL JOB INDEN FOR BUTIK & DETAIL
I dele af branchen er der mere fokus på den enkeltes personlige kompetencer fremfor krav om
butiksuddannelse. Der tilbydes den nødvendige oplæring i virksomheden
KRAV TIL KOMPETENCER:

Motiveret
Serviceminded og smilende
Kan håndtere lettere fysisk arbejde og klare gentagende løft og stående arbejde
Forstå og tale dansk
Fleksibilitet i forhold til skiftende arbejdstider
Straffeattest uden berigelseskriminalitet
DET KAN VÆRE EN FORDEL MED FØLGENDE KOMPETENCER:

Kendskab til branchen, da medarbejdere forholdsvist hurtigt skal være ”selvkørende”
og indfri salgs- og performancemål
Kendskab eller lyst til af få viden om IT-systemer/kasseapparater, lagerstyring
og omsætningsregistrering
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MULIGHEDER
Der er gode muligheder indenfor
dagligvarebranchen for at gøre
karriere og blive udfordret – enten
til en ledelsesvej med souschef el
ler butikschef som mål eller ved at
gøre brug af, at de fleste dagligvare
kæder byder på muligheden for at
skifte mellem butikker eller mellem
områder indenfor den enkelte butik.
Der er desuden gode muligheder
for elev- og voksenlærlingepladser.

BUTIK & DETAIL OG DAGLIGVARER, BYGGEMARKEDER
OG SPECIALBUTIKKER I ET BESKÆFTIGELSESPERSPEKTIV
Butik & Detail i Hovedstaden er overordnet set kendetegnet ved at have udfordringer med at rekruttere medar
bejdere inden for stillingerne butiksassistenter og butiksmedhjælpere. For begge stillinger gælder, at der er tale om
paradoksproblemer, hvor virksomhederne har vanskeligt ved at besætte ledige stillinger samtidigt med, at der er
ledige, der ønsker job inden for området. Der er derfor rigtig gode muligheder for beskæftigelse og elevpladser inden for Butik & Detail i Hovedstaden. Branchen efterspørger stabil og vedvarende arbejdskraft.
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Dagligvarebranchen forhandler primært fødevarer og fx produkter som fastfood,
personlig pleje, rengøring og tekstiler. Dagligvarer sælges typisk i varehuse, supermar
keder, discountbutikker, kiosker og nærbutikker.
Dagligvarebranchen og særligt discountmarkedet er præget af stor konkurrence, og
der er løbende relativt mange ledige job som butiksmedhjælper, butiks- og salgsassi
stenter. Der er øgede muligheder for at få (vikar)job i dagligvarebranchen i forbindelse
med højtiderne, fx påske- og julehandlen og i sommerperioden.

Specialbutikker forhandler specialiserede produkter og henvender sig til en bestemt
kundegruppe. Specialbutikker er fx tøjbutikker, boghandler, fotobutikker, ostehandler,
tebutikker, guldsmede, blomsterhandler eller antikvitetshandler. Specialbutikker kan
være en del af en detailhandelskæde eller en uafhængig specialbutik. Der er ofte behov
for ekstra medarbejdere i specialbutikkerne i forbindelse med julehandlen og i udsalgs
perioder i januar og august.

Byggemarkeder forhandler byggematerialer som træ, vinduer, mursten, maling,
vvs-artikler og fliser samt værktøj og arbejdsredskaber. Ofte har byggemarkedet også
en haveafdeling med planter, haveredskaber og havemøbler. Byggemarkeder henven
der sig generelt til gør-det-selv-folket, og nogle byggemarkeder har en særskilt afdeling
for professionelle håndværkere. Der er højsæson for byggemarkeder i april og maj.

Varehuse forhandler et bredt udvalg af produkter og er ofte opdelt i ”Food” og ”Non
food”. Udover fødevarer har varehuse forskellige afdelinger, fx bager, slagter, kolonial,
tøj og sko, møbler, elektronik og køkkenudstyr. Varehuse giver mulighed for de samme
job som dagligvarer og specialbutikker. I varehuse er der også kundeserviceopgaver
som kiosk, selvbetjeningskasser, kundeservice m.v.

BUTIK & DETAIL – DAGLIGVARER
JOBBESKRIVELSE
I en dagligvarebutik skal du have lyst til at yde god service, betjene kunder, kassebetjening og vareopfyld
ning. Du vil gerne være en del af dagligvarehandlen og ønsker at gøre en forskel for kunderne og være
med til at skabe en god oplevelse for dem. Hverdagen er ofte præget af mange forskellige opgaver, fx:
Kassebetjening
Salg til kunder
Vejledning og rådgivning af kunder
Aktivitetsplanlægning, fx sæsonudsving, events, kampagner
Vareopfyldning
Ad-hoc-opgaver
Lettere rengøring
Varebestilling og -modtagelse
Være med til, at butikken fremstår veltrimmet
ARBEJDSTID
Du skal forvente at arbejde i tidsrummet mellem kl. 6.00 - 22.00. Der vil ligeledes være weekendar
bejde, typisk i samme tidsrum. Nogle butikker har døgnåbent. Der er efter aftale mulighed for, at du kan
møde tidligt, hvis du foretrækker det eller senere på dagen.
Weekendarbejdet kan forekomme hver anden weekend, og du har ofte en ugentlig fridag. Nogle med
arbejdere har ingen weekendvagter, andre har fx hver 3. uge. Arbejdstiderne aftales mellem medarbejder
og leder og der er mulighed for fleksibilitet i forhold til vagtskema.
Der er mulighed for fuldtids - og deltidsarbejde
LØN
Du får overenskomstmæssig løn og mulighed for tillæg ved arbejde aften, nat og weekend.
SUPPLERENDE KOMPETENCER
Du er serviceminded og smilende
Du er udadvendt, præsentabel og opsøgende og har godt humør
Du er en teamplayer
Du er omstillingsparat, omgængelig og lærenem
Du har ordenssans, er struktureret og mødestabil
Du er selvstændig og selvkørende efter oplæring
Du er ansvarsbevidst
STILLINGSPROFIL
Butiksassistenter
Butiksmedhjælper
Salgsassistent
Kasseekspedient
Souschef
Butikschef
EKSEMPLER PÅ BUTIKKER
Aldi, Bilka, Fakta, Føtex, Irma, Kvickly, Lidl, Meny, Netto, Rema 1000, SuperBrugsen

TJEKLISTE
DAGLIGVARER & VAREHUSE
Før du vælger at fortsætte din karriere i en dagligvarebutik, er det vigtigt, at du er forberedt
på nogle af de krav og forventninger der er til dig som medarbejder.
Jeg kan klare stående og gående arbejde
Jeg kan varetage at løfte og håndtere varer i butikken
Jeg er servicemindet og har lyst til at give en god kundeoplevelse
Jeg er indstillet på weekendarbejde? (Typisk 1-2 vagter om måneden)
Jeg har interesse inden for mindst ét af nedenstående områder

Ja
Ja
Ja
Ja

eller har lyst til at lære mere om området:

JA, jeg er interesseret i mindst
ét af nedenstående:
– Kassebetjening/kundeservice
– Food
– Tekstil
– Elektronik
– Lingeri
– Køkkenudstyr
– Tøj og sko
– Bager
– Slagter
Ingen interesse

Jeg taler og forstår dansk
Jeg læser og skriver dansk
Jeg søger job inden for Butik & Detail?

Ja
Ja
Ja

Nej
Nej
Nej

På en skala fra 1-10 hvor motiveret er du for at arbejde inden for dagligvarer
(1 er lidt motiveret og 10 er meget motiveret)
SVAR ________________
Har du behov for opkvalificering inden for Butik & Detail? Ja

Nej

Beskriv dine erfaringer og kompetencer du kan tage med i dit næste job
Nej
– Jeg har erfaring fra detailbranchen
Ja
Nej
– Jeg har erfaring med it-systemer/kasseapparat
Ja
Nej
– Jeg har erfaring med lagerstyring
Ja
Nej
– Jeg har lyst til et lederjob
Ja

Nej
Nej
Nej
Nej

BUTIK & DETAIL – SPECIALBUTIK
JOBBESKRIVELSE
Det er vigtigt, at butiksansatte fremstår professionelle, præsentable og velsoignerede
overfor kunderne, fx kan du ikke tale privat i mobiltelefon eller tygge tyggegummi i butikslokalet.
Der er overordnet tre typer af stillinger med forskellige opgaver:
Butiksassistent. Ekspederer kunder i kassen og i butikken, sætter varer
op, gør rent samt udfører forefaldende opgaver
Souschef. Er butikschefens stedfortræder
Butikschef. Har det samlede ansvar for driften af butikken, herunder fx
budget, markedsføring, bemandingsplan
Som butiksansat inden for beklædning er det vigtigt, at du har ”fingeren på pulsen”
og har blik for, hvad trenden er og sørger for hele tiden at matche kundernes
behov i forhold til stil og farver. Det er vigtigt, at butikken fremstår veltrimmet
og at varerne præsenteres optimalt. Det er desuden vigtigt, at indkøb foretages
i forhold til forventet salg så budget overholdes.
ARBEJDSTID
Du skal forvente at have skiftende arbejdstider i alle ugens dage i tidsrummet
mellem kl. 10.00 - 20.00. Der vil ligeledes være weekendarbejde, typisk i tidsrummet
mellem 10.00 - 18.00.
Weekendarbejdet kan forekomme hver anden weekend, og du har ofte en ugentlig fridag.
Nogle medarbejder har ingen weekendvagter, andre har fx hver 3. uge.
Arbejdstiderne aftales mellem medarbejder og leder og der er mulighed for fleksibilitet
i forhold til vagtskema.
Der er mulighed for fuldtids – og deltidsarbejde
LØN
Du får overenskomstmæssig løn og mulighed for tillæg ved arbejde aften, nat og weekend.
SUPPLERENDE KOMPETENCER
Du er serviceminded og imødekommende
Du er udadvendt, præsentabel og opsøgende og har godt humør
Du er en teamplayer
Du er omstillingsparat, omgængelig og lærenem
Du har ordenssans, er struktureret og mødestabil
Du er selvstændig og selvkørende evt. efter en kort oplæring
Du er ansvarsbevidst
STILLINGSPROFIL
Butiksassistenter
Butiksmedhjælper
Souschef
Butikschef
EKSEMPLER PÅVIRKSOMHEDER
Fotohandlere, Guldsmede, Ostehandlere, Parfumeri, Stormagasiner, Tøjbutikker

TJEKLISTE – SPECIALBUTIK
Før du vælger at fortsætte din karriere i en specialbutik, er det vigtigt, at du er forberedt
på nogle af de krav og forventninger, der er til dig som medarbejder.
Jeg er i stand til at klare gentagne fysiske løft
Jeg er servicemindet og har lyst til at give en god kundeoplevelse
Jeg er indstillet på weekendarbejde

Ja
Ja
Ja

Nej
Nej
Nej

JA, jeg er interesseret i mindst
ét af nedenstående:
– Tøj, mode & design
– Tøj, food/nonfood
– Dekoration
– Disponering
– Indkøb
– Lagerarbejde
– Isenkram
Ingen interesse

Et job i en specialbutik består af at skabe relationer/mersalg og forståelse for,
at kunden altid er i centrum. Det er jeg indforstået med.
Ja
Nej
Jeg taler og forstår dansk
Ja
Nej
Jeg læser og skriver dansk
Ja
Nej
Jeg søger job inden for Butik & Detail
Ja
Nej
På en skala fra 1-10 hvor motiveret er du for at arbejde i en specialbutik
(1 er lidt motiveret og 10 er meget motiveret)
SVAR ________________
Har du behov for opkvalificering inden for Butik & Detail

Ja

Beskriv dine erfaringer og kompetencer du kan tage med i dit næste job
– Jeg har erfaring fra detailbranchen
Ja
– Jeg har arbejdet med salgs- og performancemål
Ja
– Jeg har erfaring med it-systemer/kasseapparat
Ja
– Jeg har erfaring med lagerstyring
Ja
– Jeg har lyst til et lederjob
Ja

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

ANDET _____________________________________________________________________________________

BUTIK & DETAIL – BYGGEMARKED
JOBBESKRIVELSE
Du vil i et byggemarked få mulighed for at håndtere en bred vifte af opgaver.
Dine arbejdsopgaver som kassemedarbejder/sælger er blandt andet:
Kassebetjening
Salg til kunder
Udarbejdelse og opfølgning på tilbud
Vejledning og rådgivning af kunder
Mulighed for at få ansvar for egne vareområder
Trimme og vedligeholde butikken samt gøre den salgsfremmende og indbydende
Varebestilling og -modtagelse
Der er også jobmuligheder i lagerfunktion, hvor opgaverne kan være:
Lagerhåndteringen og ajourføring af lagerstyring
Ordreklargøring
Pakning af varer til levering/afhentning
Forefaldende opgaver
ARBEJDSTID
Du skal forvente at arbejde i tidsrummet mellem kl. 9.00 - 20.00.
Der vil ligeledes være weekendarbejde, typisk i tidsrummet mellem 9.00 - 18.00.
Weekendarbejdet kan forekomme hver anden weekend, og du har ofte en ugentlig fridag.
Nogle medarbejder har ingen weekendvagter, andre har fx hver 3. uge.
Arbejdstiderne aftales mellem medarbejder og leder og der er mulighed for fleksibilitet
i forhold til vagtskema. Der er mulighed for fuldtids – og deltidsarbejde
LØN
Du får overenskomstmæssig løn og mulighed for tillæg ved arbejde aften, nat og weekend.
SUPPLERENDE KOMPETENCER
Du er grundig, har ordenssans og blik for detaljer. Du kan arbejde selvstændigt, engageret og proaktivt.
Din baggrund er ikke så afgørende – du skal have lyst til at lære, sælge og vejlede kunder. Det er dog en
fordel, hvis du har interesse og/eller kendskab til ”gør det selv” projekter fx i forhold til:
Farve & Bolig
Trælast
Værktøj & Isenkram
Have & Fritid
El & Belysning
Byggematerialer
VVS & Varme
Du vil blive oplært i produktkendskab. Du er fleksibel, salgs- og serviceorienteret samt har overblik og et
godt og smittende humør. Du er en teamplayer. Du er konkurrenceorienteret og motiveres af salg
TYPISKE STILLINGSPROFIL
Butiksassistent/Kasseekspedient, Sælger/Salgskonsulent, Lagermedarbejder
EKSEMPLER PÅ VIRKSOMHEDER
Bauhaus, Bygma, Jem & fix, Silvan, Stark, XL-Byg

TJEKLISTE – BYGGEMARKED
Før du vælger at fortsætte din karriere i et byggemarked, er det vigtigt, at du er forberedt på
nogle af de krav og forventninger, der er til dig som medarbejder.
Jeg kan klare stående og gående arbejde
Jeg er i stand til at klare gentagne fysiske løft
Jeg er servicemindet og har lyst til at give en god kundeoplevelse
Jeg er indstillet på weekendarbejde

Ja
Ja
Ja
Ja

Nej
Nej
Nej
Nej

JA, jeg er interesseret i mindst
ét af nedenstående:
– Værktøj & Isenkram
– Trælast
– Farve & bolig
– Isenkram
– Have & fritid
– VVS & varme
– Byggematerialer
Ingen interesse

Et job i et byggemarked består af at skabe salg til kunder.
Det er jeg indforstået med?
Ja
Nej
Jeg taler og forstår dansk
Ja
Nej
Jeg læser og skriver dansk
Ja
Nej
Jeg søger job inden for Butik & Detail?
Ja
Nej
På en skala fra 1-10 hvor motiveret er du for at arbejde i et byggemarked
(1 er lidt motiveret og 10 er meget motiveret)
SVAR ________________
Har du behov for opkvalificering inden for Butik & Detail

Ja

Beskriv dine erfaringer og kompetencer du kan tage med i dit næste job
– Jeg har erfaring fra detailbranchen
Ja
– Jeg har arbejdet med salgs- og performancemål
Ja
– Jeg har erfaring med it-systemer/kasseapparat
Ja
– Jeg har erfaring med lagerstyring
Ja
– Jeg har lyst til et lederjob
Ja

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

ANDET______________________________________________________________________________________

OPKVALIFICERING

Inden for butik & detail

– Hvis du har behov for opkvalificering inden for Butik & Detail i Hovedstaden,
kan du søge inspiration til kursusforløb på uddannelsesinstitutionernes hjemmesider.

brock.dk har skole i København
knord.dk har skoler i Frederikssund, Hillerød og Lyngby
nextkbh.dk har 14 skoler forskellige steder i Storkøbenhavn.
Butik & Detail uddannelsen foregår primært på NEXT Business i Ballerup.

VURDERING AF DINE KOMPETENCER
Hvis du er over 25 år har du mulighed for at tilmelde dig en realkompetencevurdering (RKV), hvor du
vil få afdækket dine nuværende kompetencer og få udarbejdet en uddannelsesplan for dit videre uddannelsesforløb.

VOKSENVEJLEDNING
Du kan få råd og individuel vejledning på skolerne ved at kontakte:

Niels Brock
Telefon: 3341 9100
E-mail: voksen.vejledning@brock.dk .dk
KNord
Voksenvejleder og underviser Birgit Olsen
Telefon: 8852 6569
E-mail: bo@knord.dk
NEXT Uddannelse København
NEXT Karriere
Telefon: 3388 0300
E-mail: info@nextkbh.dk

SAMTALE- OG REKRUTTERINGSGUIDEN ER UDARBEJDET
AF BRANCHENETVÆRKET BUTIK & DETAIL.

