
 

 
 

Søges: 1-3 Ungarbejdere M/K 
 
Hvert år, efter sommerferien, mister vi vores nuværende ungarbejdere i vores pakkeri, da de skal videre på uddannelse 
eller fylder 18 år. Vi søger derfor 1 til 3 nye gode folk der kan hjælpe os gennem dagen og vejen i vores webshop. 
Firmaet www.hvidevaredele.dk ligger her i Struer – Vi sælger reservedele og tilbehør til hvidevarer og el-apparater.  

Webshoppen er vores eneste "salgsvindue" ud i verden, og den får du et pænt ansvar for at holde kørende       
 
Vil du gerne vide hvem og hvad vi er? 
Klik evt. www.hvidevaredele.dk og find for neden på siden i menuen en video der fortæller lidt om os.  
 
Jobbeskrivelse: 

• Pakning / emballering af varer til forsendelse med fragtfirma (Afhentning sker mel. 17.00 og 18.00) 

• Plukning af varer til forsendelse (Finde varen på hylderne og gøre dem klar til pakning) 

• Forefaldende rengøring / oprydning i området lager / pakkeri / kontor / toilet. 
 
Kvalifikationer/krav: 

• Alder: Minimum 15 år – Maximum 17 år (Ungarbejder) 

• Du skal have interesse, flair og forståelse for IT – Vi scanner alle varer og pakker som en sikkerhed for levering. 

• Du skal have øje for kvalitet-kontrol – Det er vigtigt at fange evt. fejl INDEN forsendelsen går ud til kunden.  

• Din fysik skal naturligvis også være i orden, da arbejdet jo består i håndtering af varer og emner (IKKE tungt) 

• Du skal også have en forståelse for at vi er ganske afhængige af at vi kan regne med dig og at en aftale er en aftale. 

• Vi står for oplæring af dine arbejdsopgaver, så du har som udgangspunkt altid en sparringspartner tæt på. 
 
Arbejdstid: 

• Din arbejdstid vil være efter aftale – mellem kl. 13.00 og frem til kl. 18.00 - på hverdage. 

• Du er med til at udarbejde et arbejdsskema, så du ved hvornår du skal arbejde. 

• Der tages selvfølgelig højde for at du skal kunne passe og prioritere din skolegang. 
 
Antal personer om opgaven: 
Vi vil gerne have 2-3 personer til at dække opgaven, så vi er sikker på at have dækning på jobbet uanset sygdom, ferie, 
prøver i skolen etc. Så hvis du har en ven der kunne være interesseret, og som du mener at kunne regne med og 
samarbejde med om at dække opgaven, vil det være rigtig fint at tage fat i hende / ham mht. dette opslag. 
 
Løn & time antal:                                                                                      

• Timeløn: 75,- (Også i oplærings-perioden) - Timer pr. uge pr. person: 0 - 14 timer - Prøvetid: 3 måned.                                                                                                            
 
Hvis ovenstående har din interesse?  

Send os en kort ansøgning/beskrivelse af din person,  + dit CV (skolegang - evt. tidligere jobs etc.) + et billede       

Vi modtager gerne ansøgninger hele året rundt, og gemmer dem evt. til senere brug. 
 
Ansøgning på mail: Support@hvidevaredele.dk eller personlig aflevering af ansøgning alle hverdage efter kl. 13.00 på  
Bødkervej 3G - 7600 Struer - Mærk ansøgning med ”UNG-ARBEJDER – PAKKERI” 
Spørgsmål? - Mail: Support@hvidevaredele.dk - Mobil Eva: 61337404                                                             SCAN QR- KODE   
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