
  

Kids-world søger friske studiemedarbejdere til lageret 

Vi søger dig, der kan lide at arbejde sammen med en masse unge mennesker, vil plukke og pakke ordre til 

vores kunder verden over og samtidig kan lide at have det sjovt og gå en masse skridt.  

Vi søger dig som kan hjælpe os efter din skoledag og hver anden weekend. 

Kids-world – en markedsledende virksomhed 

Kids-world har gennem flere år været børnefamiliens foretrukne shopping univers og er i dag en af 

Danmarks største webshops med salg af alt fra tøj og sko til legetøj til børn. 

Om jobbet 

Du vil indgå i et team, hvor du vil blive lært op i at plukke og pakke varer på vores lager. Kids-world er kendt 

for at have en hurtig levering og vi gør alle en ihærdig indsat i at få kundernes ordrer pakket samme dag.  

Arbejdstid 

Vi forventer, at du kan arbejde en ugentlig hverdag mellem kl. 15.00 – 20.00 samt hver anden weekend. 

Derudover vil der være mulighed for at kunne få flere vagter ved travle perioder. 

Vi søger dig som: 

- studerer og ønsker at supplere sin SU 

- kan lide, at der er fart over feltet og har en fysik, der gør dig i stand til at være aktiv hele dagen 

samt håndtere løft og andre fysiske opgaver 

- er mødestabil  

- og ikke mindst kan arbejde effektivt og omhyggeligt  

 

Er du den, vi mangler? 

Så skynd dig at send en motiveret ansøgning til jobs@kids-world.dk og mærk ansøgningen ”studejob” i 

emnefeltet.  

Stillingen er med tiltrædelse snarest muligt.  

Jobsamtaler afholdes løbende og jobopslaget vil blive taget ned så snart stillingerne er blevet besat. 

Har du spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte vores HR-koordinator, Mette 

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

Alle ansøgninger vil blive behandlet fortroligt. 
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