
FRITIDS- OG SABBATÅRJOBS

 hos Kids-world i Sædding

LAGER
(FRITIDS- OG SABBATÅRJOBS)

Du skal derfor:

• Have et godt overblik

• Være detaljeorienteret og ikke mindst have sans for orden

Og som person er du:

• Systematisk og struktureret i arbejdet

• Pålidelig, stabil og ansvarsbevidst

• Humoristisk og uhøjtidelig

• I god fysisk form   

Du kan lide at teste din skridt-tæller – for på lageret

vil du gå mange skridt. Vi får dagligt mange ordrer,

som du sammen med dine ca. 50 andre kollegaer skal 

plukke og pakke – hverdage, aftener og weekender.

VAREMODTAGELSE
(SABBATÅRJOBS)

Du skal derfor:

Have gode IT-kvalifikationer    •

Have lyst til at håndtere data    •

Have gode samarbejdsevner og kan arbejde selvstændigt    •

 

Og som person er du:

Systematisk og struktureret i arbejdet    •

Pålidelig, stabil og ansvarsbevidst    •

Humoristisk og uhøjtidelig    •

I god fysisk form    •

Du kan lide pakker og papkasser i store mængder – for 

her gælder det om at pakke papkassens indhold ud og 

gøre produkterne tilgængelige på lageret og i databasen 

– du skal nemlig fylde lageret op.

Du skal derfor:

• Have gode IT-kvalifikationer

• Have lyst til at håndtere data

• Have gode samarbejdsevner og kan arbejde selvstændigt

 

Og som person er du:

• Systematisk og struktureret i arbejdet

• Detaljeorienteret

• Pålidelig, stabil og ansvarsbevidst

• Humoristisk og uhøjtidelig

Du er nysgerrig på, hvad næste pakke indeholder -

vi modtager dagligt post fra kunder, som ønsker at

returnere deres varer – her skal du være med til at

behandle kundernes returvarer korrekt.

RETUR
(SABBATÅRJOBS)

ER DU INTERESSERET?
Send din ansøgning med dit ønske til afdeling

og stilling til: jobs@kids-world.dk

FÆLLES FOR
ALLE STILLINGER:

Tiltrædelse snarest muligt. Du skal være fyldt 16 år.

Arbejdstimer:

Sabbatårjobs: 32-37 timer pr. uge

Fritidsjobs: 6-12 timer pr. uge

Du kan forvente mindst en hverdagsaften om ugen,

og hver anden weekend.
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