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HEI, DU SOM ER UTADVENT OG GLAD I Å GI AV DEG SJÆL! 
 
👕  Liker du t-skjorter, tørrvittig humor, og å prate med mennesker?  
📱  Er du relativt god på sosiale medier, og har ikke noe imot en liten selfie i ny og ne? 
🧐  Har du orden i sakene, og kan holde fokus selv ved rutinemessig arbeid? 
💾  Har du litt eller mye erfaring med butikk- eller servicebransjen?  
 
Hvis dette høres ut som deg, og du i tillegg synes det kunne vært stas å jobbe i en 
koselig liten butikk på Grünerløkka noen dager i uka, da har vi jobben for deg!  
 
OM OSS: 
Probat er en liten bedrift som i hovedsak selger humoristiske egendesignede t-skjorter til 
voksne og barn. Vi har også andre tekstilprodukter og kopper, og selger disse gjennom 
vår butikk, nettbutikk, og et knippe forhandlere. Butikken og merkevaren har eksistert 
siden 2004, og målet vårt er å spre glede med morsomme kvalitetsprodukter og 
upåklagelig kundeservice. 
 
OM STILLINGEN: 
Vi søker en superhelt av en butikkmedarbeider som kan jobbe ca. 30-40 timer i 
måneden, i hovedsak ettermiddager og helger. Har du en viss fleksibilitet på 
arbeidstider, og kan jobbe litt ekstra når det trengs, er det en stor fordel.  
 
Arbeidsoppgavene dine vil være salg og kundeservice, pakking av nettbestillinger, samt 
å skjøte butikken slik at den ser fin og fjong ut for besøkende Probatkamerater. Du bør 



være sterk i norsk muntlig og skriftlig for å kunne kommunisere med kunder. Du vil i 
hovedsak jobbe alene, så det er viktig at du jobber godt selvstendig, og kan sysselsette 
deg selv i roligere stunder.  
 
Siden vi er små, bruker vi oss selv mye på sosiale medier i vår markedsføring, og setter 
veldig pris på ansatte som vil hjelpe oss med dette! Det vil si, ta litt bilder av butikken og 
gjerne seg selv, og poste på våre SoMe-flater.  
 
LEDIG FRA NÅR? 
Vi kan starte med opplæring omgående. Oppstart er opprinnelig fra 1. August – men 
mulig tidligere om ønskelig! 
 
SLIK SØKER DU: 

1. Send oss en e-post på prat@probat.no med din CV, og litt utfyllende informasjon 
om deg selv. Vi vil gjerne vite litt mer om hvem du er enn det som står på CV’en 
din. 🙂  
Ta gjerne med et par setninger om hvorfor du søker jobb hos oss, og hva du føler 
du kan bidra med.   

2. Du kan også søke via Facebook, og det kan du gjøre ved å følge denne linken her.  
 

 
 

VI GLEDER OSS TIL Å HØRE FRA DEG! 🥳 

https://www.facebook.com/probat/posts/4092935387411224

