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Studiejob/deltids  
Lagermedarbejdere 
 
 
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 ambitiøst 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, drive og stemning, og vi glæder os til at byde endnu flere 
kollegaer indenfor døren. 
 
 
Vi søger 2 deltids lagermedarbejder, mand som kvinde, til at styrke vores seje lagerteam med 
mellem 5 og 20 timer i ugen. For at vi fortsat kan servicere vores kunder på togtet ud i Europa, og 
hjælpe til med at gøre verden til et sjovere sted, har vi brug for yderligere hjælp. Vil du også med 
på rejsen? 
 
DIN PROFIL 
- Du er en teamplayer, der trives i samarbejde 

med gode kollegaer  
- Du elsker at give den gas og du er samtidig 

grundig og struktureret   
- Du har en god fysik 
- Du tager udfordringer med et smil på læben 
- Du bidrager til en god og sjov arbejdsdag 
- Obs! Du behøves ikke at have arbejdet på et 

lager før  
 
 
OM JOBBET 
- Pluk og pak af ordrer  
- Opfyldning af pluklager 
- Varemodtagelse 
- Diverse forskelligartet opgaver 
- En arbejdsplads med et ambitiøst og 

dynamisk team, hvor både humor og 
arbejdsglæde fylder 

- Stillingen er deltid – Om du ønsker 5, 10, 15 
eller 20 timer i ugen så finder vi en løsning.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DU TILBYDES 
- At blive en del af et ambitiøst og dynamisk 

team, med mulighed for mere 
- En af Danmarks sjoveste arbejdspladser 
- Årlige sociale arrangementer  
- Du har et erfaren og effektivt team bag dig 

til sikring af din succes 
- Timelønnet, 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: Hurtigst muligt 
Lokation: Springbjergvej 16, 7183 Randbøl  
 
Skriv eller ring på 22 10 02 19 til stifter og 
CEO Joachim Enggaard, hvis du har 
uddybende spørgsmål. 
 


