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Leading Nordic distributor of IT and office products

 

Energisk og produktiv Warehouse Assistant søges til Despec
  
Despec Denmark A/S, Lynge 

 
Despec er Nordens ledende distributør af IT- & kontorprodukter. Vi er en proaktiv virksomhed, som kontinuerligt udvikler vores 
services og produktsortiment i takt med et hastigt voksende marked, og med det klare formål at være den foretrukne distributør 
i Norden indenfor vores produktkategorier.
 
Vi søger en ny lagermedarbejder på vores aftenhold med arbejdstid fra kl. 12:00-20:00, som får ansvaret for at plukke, pakke og 
klargøre ordrer til forsendelse. Alle vores medarbejdere spiller en vigtig rolle i Despecs succes samt vores kunders tilfredshed, 
når de modtager deres pakke til tiden og oplever vores velkendte Despec service. Vi har travlt og arbejder fokuseret, samtidig 
med at vi har det sjovt og hjælper hinanden, hvor vi kan. Det er ikke for ingenting at flere af vores Warehouse Assistants har 
markeret både 10- og 20-års jubilæum hos os, da vi værner om godt kollegaskab, en god arbejdsplads og tilsvarende arbejdsmiljø. 
 
Du bliver en del af et dynamisk lager-team, der hver dag arbejder for at sikre rettidige leverancer af høj kvalitet til vores kunder. 
Engagement, pålidelighed, dynamik og effektivitet - vores værdisæt i Despec er vigtigt for os, og vi håber derfor også, at du som 
ny medarbejder kan identificere dig med dem. 

Vi søger dig som 

• Trives i en arbejdskultur, hvor produktivitet, kvalitet og arbejdsglæde bliver prioriteret højt 
• Har masser af energi og er glad for at være fysisk aktiv (vi går mellem 10-12 km om dagen) 
• Har erfaring med, eller lyst til, at arbejde på et lager
• Eventuelt har erfaring med at arbejde med ”pick by voice” eller håndscanner 
• Er positiv, hjælpsom og en god kollega  
• Både holder tempoet højt og hovedet koldt, når der er mange ordrer 
• Er selvkørende, tager ansvar og er mødestabil
• Kan fremvise en ren straffeattest
 
 
Vi tilbyder 

• Et fuldtidsjob i en succesfuld nordisk distributionsvirksomhed, hvor det går stærkt
• Mulighed for opstart snarest muligt
• God onboarding - oplæring af erfaren mentor, så du kommer godt fra start
• En ren og pæn arbejdsplads samt fine omklædningsfaciliteter
• Vi sørger naturligvis også for arbejdstøj og sikkerhedssko
• God kantineordning
• God pensionsordning og sundhedssikring

 
 
 
Interesseret? 

Så lad os modtage en motiveret ansøgning og CV fra dig. Skriv til Michelle Boysen Pedersen på hr@despec.dk senest d. 15. juni. 
2021 og angiv venligst ”Warehouse Asssitant” i emnefeltet. Vi gennemgår løbende de indkomne ansøgninger og indkalder til 
samtaler efter behov.

Vi ser frem til at høre fra dig!


