Kids-world søger lagermedarbejder
Speederen er i bund og derfor søger vi flere faste medarbejdere til vores lager. Du vil få ansvaret
for at sende de helt rigtige ordrer afsted til vores mange kunder. Selvfølgelig er du ikke alene om
det, du har ca. 60 friske kollegaer som du plukker og pakker sammen med både, hverdage,
aftener og weekender. Spændende?! Så læs videre �

Dine primære arbejdsopgaver
Ordrerne, som du pakker, er gennemsnitlig 1-2 kg tunge, hvorfor arbejdet ikke omfatter truck, men et par
gode sko. Lageret er stort, for Kids-world er nemlig en af Danmarks største online forhandlere af tøj, sko og
legetøj til børn og teenagere!
Du skal:
-

Plukke og pakke dagens ordrer
Trimme og gøre plads til nye varer
Ikke mindst være med til at sikre, at vores nye lageranlæg bliver fyldt op

Dine succeskriterier
For at få succes i denne stilling skal du være en teamplayer, da vi løser opgaverne i fællesskab i et til tider
travlt miljø. Kendetegnet er, at vi har det sjovt. Vi brænder for at få dagens ordrer sendt afsted til vores
kunder.

Og som person:
• har du gode It-kvalifikationer
• har du lyst til at håndtere data
• har gode samarbejdsevner, men du kan også arbejde selvstændigt
• er du systematisk og struktureret
• er du pålidelig, stabil og ansvarsbevidst
• er du humoristisk og uhøjtidelig
• er du i god fysisk form
• kan du kan holde hovedet koldt
• er du interesseret og klar til at lære nyt og dele egne erfaringer
Hvad kan vi tilbyde?

Kids-world er beliggende i 6710 Esbjerg V, hvor du også vil have din daglige gang. Du vil kunne får egen
indflydelse på placeringen af timerne og ugedage med lukkevagt.
Desuden tilbyder vi frugtordning, frokostordning, fælles aktiv personaleklub, pensionsordning,
sundhedssikring mv.

Er du den, vi mangler?
Lyder stillingen som noget for dig, så send os gerne en motiveret ansøgning og dit CV. Send din ansøgning til
jobs@kids-world.dk. Skriv venligst dit forventede lønniveau i ansøgningen.
Stillingen er fuldtid med tiltrædelse snarest muligt.
Vi afholder jobsamtaler løbende og vil besætte stillingen hurtigst muligt. Dog venter vi gerne på den rette
kandidat.
Har du spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte HR, Mette Winther Lauridsen på tlf.
+45 32 17 35 75 eller på mail mwl@kids-world.dk.
Alle ansøgninger vil blive behandlet fortroligt.
Kids-world – en markedsledende virksomhed
Hos Kids-world skal det være nemt og tilgængeligt at finde alt, som familien har behov for. Vores fokus er at
være en nærværende webshop, som konstant imødekommer kundernes ønsker og behov, når de handler
online. Vi har gennem flere år været familiens foretrukne og største shoppingunivers.
Det er naturligt for Kids-world at træffe miljøbevidste og bæredygtige valg, når vi optimerer og udvikler. Vi
ekspanderer internationalt, og med væksten har vi altid respekt for verdens fremtid.
Hos Kids-world sætter vi personlig udvikling i højsæde, da vi er af den overbevisning, at hvis du udvikler dig,
gør virksomheden det også. Omgangstonen er uhøjtidelig, humoristisk og uformel, og vi har hos Kids-world
en yderst flad struktur, hvor alle arbejder sammen som et team.
Kids-worlds 130 medarbejdere er vores vigtigste aktiv.

