
LAGERET

VAREMODTAGELSE + RETUR

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 udfordre din skridt-tæller – for på lageret vil du 

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

sammen med dine ca. 60 andre kollegaer skal plukke og 

pakke – hverdage, aftener og weekender.

Du skal derfor have:

• Gode It-kvalifikationer

• Lyst til at håndtere data

• Gode samarbejdsevner og kunne arbjede selvstændigt

 

Og som person er du:

• Systematisk og struktureret i arbejdet

• Pålidelig, stabil og ansvarsbevidst

• Humoristisk og uhøjtidelig

• Detaljeorienteret

• I god fysisk form

Du elsker pakker, papkasser og kan tåle at få noget fra hånden

 - for her gælder det om at pakke papkassens indhold ud og

gøre produkterne tilgængelige på lageret og i systemet.

Du skal nemlig fylde lageret op.

ER DU INTERESSERET?
Send din uopfordret ansøgning til jobs@kids-world.dk

FÆLLES FOR
ALLE STILLINGER:

Tiltrædelse snarest muligt.

Stillingerne er fuldtid - 37 timer.

Med mindst en aftenvagt og hver fjerde weekend.

Kids-world   •   Smedevej 6   •   6710 Esbjerg V   •   Danmark   •   Tlf.: 32 17 35 75   •   www.kids-world.dk

SABBATÅRSJOBS

FOTO/TEKST

Du skal derfor:

• Have gode It-kvalifikationer 

• Have gode samarbejdsevner og kunne arbejde selvstændigt

• Være skarp til dansk og retstavning på højt niveau - også   

gerne på engelsk 

 

Og som person er du:

• Struktureret og selvkritisk – nærmest perfektionistisk 

• Interesseret og klar til at lære nyt og dele egne erfaringer

• God til at prioritere opgaver og holde hovedet koldt

• Pålidelig, stabil og ansvarsbevidst

• Humoristisk og uhøjtidelig

Du er lyrikkens tekstmester og finder ensformigt

arbejde fedt - alle vores varer har nemlig en unik tekst, 

hvor vi selv skyder de fleste af vores produktbilleder.  

 hos Kids-world i Esbjerg


