
Andemors Verden ApS. er en handelsvirksomhed, der driver import og salg af over 20 brands 
indenfor legetøj og interiør til børn. Vi sælger primært i Nordeuropa, men har kunder så langt 
væk som i Australien. Vi er til daglig otte glade badeænder i andedammen, foruden en stor blå 
maskot, der passende hedder Andemor. Lageret bliver til daglig bemandet af to deltidsansatte 
samt en fuldtidsansat. Det er den fuldtidsansatte vi leder efter. Er det dig? 

Så vil du komme til at blive del af en virksomhed i vækst hvor der er højt til loftet, god stemn-
ing, men hvor hverdagen er meget omskiftelig. Ikke mindst i en tid med corona hvor gods ikke 
altid kommer lige, når det ellers er planlagt. Du skal derfor kunne håndtere en vis grad af kaos.

Bliver du en del af vores lager vil du primært skulle være med til:

• Pakning og afsendelse af ordrer.
• Varemodtagelse.
• Lageroptællinger.
• Diverse forefaldende opgaver.

Vi forestiller os om dig, at du:

• Har truckkort, kategori B.
• Erfaring med varemodtagelse, ordrehåndtering og pluk og pak.
• Kan arbejde i forskellige it-systemer.
• Er selvkørende og kan tælle rigtigt. 
• Er omhyggelig, kvalitetsbevidst, men stadig i stand til at sætte tempo på,
 når der er behov for dette. 
•	 Har	ren	straffeattest.

Kan du nikke genkendende til overstående, så skynd dig at søge!

Hvis du bliver en del af vores hverdag, så får du en række skægge, skøre og engagerede kol-
legaer, der alle brænder for det de laver. Midt i et plukningen af en ordre møder du for eksem-
pel	din	SoMe	kollega	og	vores	maskot	i	gang	med	at	filme	til	Instagram	–	det	er	helt	normalt.	
Vores fysiske rammer er gode. Både kontorer og lager er lyst og pænt, men lageret er til tider 
meget	fyldt	–	det	afhænger	af	sæson.

Har du spørgsmål til jobbet eller os, så kontakt os på +45 70 203 201 – spørg 
efter Stine. Relevante ansøgninger samt cv sendes til Stine på hendes mail: 
stine@andemors-verden.dk

Vi vil løbende indkalde til samtaler og forventer at ansætte, når vi har fundet den rigtige.

@andemorsverden
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Andemors Verden ApS.
Lerbækvej 8
2680 Solrød Strand
Danmark

+45 70 203 201

Er du vores nye lagermedarbejder?
så bliv en del af andedammen!


