
Molo er en af Nordeuropas stærkeste og hurtigst voksende børnetøjsbrands, der i dag har egne selskaber i 
9 lande. For at følge med vores vækst søger vi tilkaldevikarer, gerne studerende, til midlertidige ansættelser 
til vores lager beliggende på Baltikavej 20, 2150 Nordhavn. 

Vi søger friske personer til at hjælpe med at pakke tøj på vores lager. Der er ikke tale om faste stillinger, men 
om arbejde efter behov. Det vil sige, at vi søger personer, der kan arbejde 1-5 dage om ugen og i perioder 
også i weekender.

Arbejdstiden er normalt fra kl. 8.00 – 16.00 på hverdage.
Antal timer pr. uge vil maksimum være 37 timer.
Løn efter kvalifikationer

Arbejdsopgaver:
• Pluk og pak varer
• Ad hoc opgaver tilknyttet lageret
• Registrering og placering af varer på lageret

Vi har travlt, da alle kollektionerne skal ud i butikkerne inden for deadline. Derfor vil arbejdet foregå i et højt 
tempo, og arbejdets art vil primært være pluk af børnetøj med håndholdt scanner. Vi vil foretrække personer, 
der i perioder har mulighed for at arbejde mere end 1-2 dage om ugen. Der vil i enkelte tilfælde blive tilbudt 
mulighed for fastansættelse efter en længere prøveperiode.
Det er en fordel, hvis du har kendskab til Microsoft Navision.   

Kan du kombinere godt humør med et arbejde, der udføres hurtigt og professionelt i et ungt miljø, så ansøg 
her.

Tiltrædelse: Snarest muligt.

 

Lagervikarer søges til spændende børnetøjsfirma

Molo har i løbet af sin 15-årige levetid været igennem en rivende udvikling og har som gazelle-
virksomhed opnået succes på alle fronter. Vi er en typisk entrepreneur-virksomhed kendetegnet ved 
en stærk pionérånd, professionalisme, et ungt miljø, entusiasme, begejstring og commitment. Molo 
forhandles i mere end 650 førende specialbutikker og stormagasiner verden over. Vi har ambitioner 
om at blive en international førende udbyder af designer kvalitetsbørentøj.
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https://app.jobmatchprofile.com/kxhmau

