
Picco/ Piccoline til Stupid Studio 

Beskrivelse 
Hos Stupid Studio leder vi efter en glad, grundig og pligtopfyldende assistent, der kan hjælpe os 
med at gøre klar til frokost, holde vores lokaler i Valby ryddelige, gøre klar til møder, løbe ærinder, 
handle og sørge for, at der er kaffe på kanden. I det hele taget få mange af de praktiske ting på 
kontoret til at køre på skinner.  

Arbejdstid 
Det ugentlige timetal ligger mellem 8-15 timer og typisk vil de ligge i tidsrummet 10-15. Vi har to 
piccoliner og du vil dele ugens dage med vores nuværende, søde piccoline Simone.  

Vi har lokaler i den gamle kapselfabrik i Valby, på Carl Jacobsens Vej 16-20.  
Læs mere om os og hvad vi laver på stupid-studio.com eller på instagram @stupid_studio 
 
Udpluk af dine normale opgaver 
• Gøre klar til frokost 
• Bestille varer på Nemlig.com så det passer til ugens forbrug  
• Holde køkken og kontor pæne og ryddelige, så vi kan være dem bekendt når vi får kunder på 

besøg 
• Gøre klar til møder (lave kaffe, gøre en bakke klar med drikkevarer m.v.) 
• Løbe post på posthuset  
• Tømme skraldespande  
• Bestille kontorartikler og diverse når de mangler  

Facts og forventninger til dig  
• Du er fyldt 18 
• Du er god til og glad for at lave mad (vi elsker gode salater og kage - masser af kage!) 
• Du er I starten af dit bachelor-studie eller lignende - det kan også være du er pensioneret eller 

noget helt tredje - og kan arbejde ca. 3 dage om ugen.  
• Du kan starte nu eller helst i slutningen af denne måned.  
• Du har ben i næsen, er ikke bange for at tage fat og kan arbejde selvstændigt.  

Når du søger: Send en kort ansøgning til vores projektleder, Sine på sine@stupid-studio.com og 
vedhæft gerne et foto af dig selv. 
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Ansøgningsfrist: Vi søger en der kan starte omkring 1. september, og kalder til samtaler i starten 
af august. Så send din ansøgning nu.  

Spørgsmål?  
Har du spørgsmål til stillingen, kan du skrive til Sine på sine@stupid-studio.com  
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About us 

We are proudly Stupid.  
We employ people who value a balanced and sustainable lifestyle and 

take time to enjoy life outside if work.  
We are not driven by demand for short-term profits. We are here to 

pursue work that matters, and that usually means working with bold 
organisations who understand that doing good is also good business.  

mailto:sine@stupid-studio.com

