
 

Kids-world søger en rengøringsassistent  

Vores rengøringsassistent skal på barsel – skal du være vores vikar?   

Vi søger dig som har flair og en naturlig sans for god rengøring af administration og lagerhaller. Du 

skal kunne lide at have ansvaret for at holde større områder og facader rene. Du skal sætte en dyd i 

eget arbejde og kunne arbejde selvstændigt.  

 

Dine primære arbejdsopgaver 

Du vil blive vores primære rengøring, så det er vigtigt at du har overblik og er god til at planlægge.  

Vi har i dag ca. 8.000 kvm lagerhaller samt ca. 1.500 kvm. kontorareal. 

I virksomheden er der en plan for, hvordan du henover en måned når igennem lagerhallerne – og 

bare rolig – vi forventer ikke du når det hele på én uge        

Der kan desuden være mulighed for en smule køkkenhjælp i forbindelse med ferieperioder og 

sygdom. 

Som Kids-worlds rengøringsassistent skal du kunne tage egne beslutninger om opgaverne og 

prioriteringerne deraf. Og ikke mindst skal du kunne tåle at være på benene en hel dag, da især 

lageret rummer store haller. 

Vi forventer, at du er: 

- Systematisk og struktureret i arbejdet 

- En pålidelig, stabil og ansvarsbevidst kollega 

- Humoristisk og uhøjtidelig 

 

Er du den vi mangler?  

Stillingen er et vikariat på 37 timer pr. uge med udløb d. 30. september 2022.  

Arbejdstiden er primært mandag til torsdag fra kl. 07-15.00 fredag kl. 07-14.30, dog vil der være rig 

mulighed for at få indflydelse på egen arbejdstid.  

Vi afholder jobsamtaler løbende og vil besætte stillingen hurtigst muligt. Dog venter vi gerne på den 

rette kandidat. 

Desuden tilbyder vi frugtordning, frokostordning, en aktiv personaleklub, pensionsordning mv.  

Alle ansøgninger vil blive behandlet fortroligt og skal sendes til jobs@kids-world.dk  

Du bedes i ansøgningen venligst skrive dit forventede lønniveau. 
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Har du spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte HR, Mette Winther Lauridsen 

på tlf. +45 82 13 19 86 eller på mail mwl@kids-world.dk. 

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. Vi har fleksible arbejdstider, frokostordning, 

personaleforening mm. 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 150 

medarbejdere er vores vigtigste aktiv. 
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