
Jobopslag

Leading Nordic distributor of IT supplies and office products

Leder du efter et fritidsjob og er du frisk på fysisk arbejde?  
-  Så kan det være at fritidsjobbet som Servicemedarbejder på vores lager kunne være noget for dig!

Dine opgaver 

Despec er nordens ledende distributør af It- & kontortilbehør. På vores hovedkontor i Lynge, leder vi efter en ny  
Servicemedarbejder til vores dynamiske Servicemedarbejder-team. Som Servicemedarbejder bliver du en del af vores 
aftenhold der har ansvaret for at plukke, pakke og sende dagens ordrer ud til vores kunder.  
Din indsats er vigtig for at vi når det vi skal og for at vores kunder modtager deres ordre til tiden og oplever service af høj 
kvalitet. Udover plukke og pakke opgaver vil der være forskelligt forefaldende arbejde efter behov. Arbejdet udføres ved 
brug af nyeste teknologi, hvor du via håndscanner og/eller headset modtager opgaver og instrukser.  

Du er 

• Positiv, energisk og en god kollega
• Mellem 15 - 18 år og er frisk på fysisk arbejde
• Glad for at være fysisk aktiv og du har lyst til at arbejde én til tre aftener om ugen (fra kl. 16.00-20.00)  
• Ansvarlig og man kan stole på dig
•	 Effektiv	og	er	god	til	at	have	fokus	på	både	kvalitet	og	tempo

Vi tilbyder  
• Et job i en spændende virksomhed hvor ingen dage er ens
• Introduktion og oplæring sammen med en erfaren mentor som står for oplæring
• Én til tre vagter om ugen på vores aftenhold, i hverdagene mandag til fredag
• Favorabel mødetid efter skole, hvor vagter typisk ligger i tidsrummet fra kl. 16.00 til 20.00
• Mulighed for mere arbejde i ferieperioder, hvis du har lyst

Er du interesseret? 

Hvis jobbet lyder som noget for dig, så send os en ansøgning og evt. CV til vores HR afdeling på HR@despec.dk.  
Husk at skrive ”Servicemedarbejder” i emnefeltet. Vi gennemgår løbende de indkomne ansøgninger og indkalder til 
samtaler efter behov. Vi ser frem til at høre fra dig. 
 
Om os 

Despec Nordic er nordens største distributør af IT tilbehør. Vi er en virksomhed i rivende udvikling og har selskaber i både 
Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. Vi er meget stolte af at bære vores Despec-værdier, som betyder at vi er:

Committed Reliable Dynamic Intelligent

I am on a mission I keep what I promise I am outside the box I know my business

Engagerede         Pålidelige          Dynamiske           Effektive    


