
 
 
PartyVikings søger en 

Lageransvarlig 
 
 
 
Elsker du at have fart over feltet, at have flere bolde i luften på samme tid og 
ønsker du at være en del af et ungt og dynamisk team? Så kan vi tilbyde dig at 
blive en del af Danmarks sjoveste arbejdsplads. Dagligdagen på vores lager er 
præget af god energi, fart og stemning, og vi glæder os til at byde endnu flere 
kollegaer indenfor til at deltage aktivt i vores fremtidige vækstrejse. 
 
 
Vores formål er at gøre verden til et sjovere sted. Vi har en klar holdning til, at underholdning, spil og leg i høj 
grad er med til at samle mennesker, og det vil vi meget gerne bidrage til.  
 
Vi søger en lageransvarlig til at styrke vores lagerteam. For at vi fortsat kan servicere alle vores kunder i 
Europa og hjælpe dem til at gøre verden til et sjovere sted, har vi brug for din hjælp J Vil du med på rejsen? 
 
 
DIN PROFIL 
- Du er en leder, en teamplayer og du trives 

med gode kollegaer 
- Du er struktureret og grundig  
- Du har sans for orden og er fleksibel 
- Du tager udfordringer med et smil på læben 
- Du bidrager til en god og sjov arbejdsdag 
- Du ønsker at give alle vores kunder den 

bedste kundeoplevelse 
- Obs! Du behøves ikke at have arbejdet på et 

lager før  
 
 
OM JOBBET 
- Pakning af ordrer til vores kunder i Europa 
- Varemodtagelse 
- Lagerregistrering og opdatering af varer i 

backend 
- Registrering og styring af retur- og 

restordrer i backend 
- Optimering og organisering af arbejdsgange 
- Opfyldning af varelager 
- Genbestilling af varer og emballage 
- God IT forståelse til navigation i systemer 
- Stillingen er fuldtid, hvor der i perioder kan 

komme ekstra travlt 
 
 
 
 
 

DU TILBYDES 
- At blive en del af et ungt og dynamisk team, 

med mulighed for mere 
- Du får selvstændigt ansvar og plads til at 

skabe gode resultater 
- En af Danmarks sjoveste arbejdsplader 
- Løn: Efter kvalifikationer 
 
 
ANSØGNING 
Lyder jobopslaget interessant for dig, er du 
mere end velkommen til at sende din 
ansøgning samt CV til je@partyvikings.dk.  
 
Ansøgningsfrist: Hurtigst muligt 
Ansættelse: 1. februar 2022 
Lokation: Springbjergvej 16, 7183 Randbøl  
 
Skriv eller ring på 22 10 02 19 til stifter og 
CEO Joachim Enggaard, hvis du har 
uddybende spørgsmål. 
 


