
Ledande nordisk distributör av IT-tillbehör och kontorsprodukter

Vill du bli vår Lagerarbetare under ett sommarvikariat 
eller ett längre vikariat?
 
 
Despec är Nordens ledande distributör av IT- tillbehör och kontorsvaror. Med kontor i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Island erbjuder vi 
skräddarsydda lösningar för att optimera våra kunders försäljning av IT-tillbehör, skrivare, ergonomi och kontorsprodukter. Vi är ett mycket 
aktivt företag som kontinuerligt utvecklar vårt erbjudande. Kunden är ständigt i fokus och vår produktkunskap utvecklas i takt med 
marknaden. Att tillhöra Despec är krävande, spännande och utvecklande!

Vi söker nu dig som kan förstärka vårt lager i Jordbro. Som lagerarbetare kommer du bl. a. att plocka och packa varor.

Vi söker dig som

• behärskar svenska språket i tal och skrift
• är väldigt stresstålig
• är lyhörd och fokuserad
• tycker om att arbeta i grupp och vara en bra lagspelare
• är vid god fysik
•	 är	flexibel	och	självgående
• är ambitiös

Vi ser gärna att du

• har erfarenhet från lagerarbete
• har truckkort
• har erfarenhet av Consignor, Dynamics AX och/eller Apport
• talar/skriver engelska obehindrat
 

Vi erbjuder

• god vägledning i en spännande bransch
• trevliga arbetskamrater
• en mycket positiv arbetsplats

Vikarier

• sommarvikarier (perioden 20220620 – 20220831) eller
• vikarier (perioden 20220501 - 20221020)

Placering   Jordbro  
Anställningsform Vikariat
Omfattning  Heltid 40 h/vecka

Ansökan

Vänligen	märk	din	ansökan	”Lagerarbetare”	och	skicka	till	vår	HR-ansvarig	Anna	Axelsson	per	E-mail:	hr@despec.se.

Vi ser fram emot att höra ifrån dig!

 
DESPEC

Despec är Nordens ledande distributör av IT- tillbehör och kontorsprodukter. Med kontor i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Island erbjuder vi skräddar- 
sydda lösningar för att optimera våra kunders försäljning av IT-tillbehör, skrivare, ergonomi och kontorsprodukter. Vi är ett mycket aktivt företag som 
kontinuerligt utvecklar vårt erbjudande. Kunden är ständigt i fokus och vår produktkunskap utvecklas i takt med marknaden.

Våra	värdeord:	Engagerad,	Dynamisk,	Kunnig	och	Pålitlig	-	vill	vi	gärna	ska	genomsyra	hela	vår	verksamhet.	Det	absolut	viktigaste	vi	har	på	Despec	är 
våra medarbetare! Varje enskild individ är med och bidrar till vår verksamhet – inte bara med sin kompetens och erfarenhet, utan också med sin personlighet. 
Att	tillhöra	Despec	är	krävande,	spännande	och	mycket	utvecklande.	Du	tar	plats	 i	ett	stort	handelsföretag	och	för	 rätt	person	finns	det	 fantastiska 
utvecklingsmöjligheter!

Lediga tjänster


