
 

 
Fleksibel ungarbejder søges 
 

FoodFreaks søger en cool ungarbejder der har lyst til at tage fat når vi har travlt, og som tør tage ansvar og 

beslutninger. Du er mellem 15-25 år ca. 

Vi er en virksomhed i Gjerrild med fart over feltet. Vi sælger udstyr og ingredienser til nichepræget madlavning via 

vores webshop FoodFreaks.dk. Vores kunder er pt. I DK, men vi åbner snart op i Sverige, og Norge er ligeledes på 

tegnebrættet. Der er derfor nok at se til, og dine primære arbejdsopgaver vil være: 

• Plukke og pakke ordrer. 

• Administrere fragtlabels og bestillinger via vores it-systemer. 

• Modtage varer, ligge på hylder og opdatere lagerbeholdninger. 

• Holde lageret ryddeligt og præsentabelt. 

• Bestille varer, emballage, mv. i mindre omfang. 

• Kundekontakt via mail/chat/telefon i mindre omfang. 

• Forefaldende arbejde. 

Det er derfor vigtigt du har flair for IT, og kan begå dig på dansk både i tale og skrift. Du vil komme til at arbejde 

selvstændigt på lageret og have ansvaret for at dagens arbejdsopgaver bliver udført til fulde, så vores kunder også i 

fremtiden får den bedste oplevelse når de handler hos os. 

Mange af vores varer er specielle i forhold til pakkeprocessen, og det er derfor vigtigt du kan finde på kreative og 

smarte tiltag der fungerer. Der er altså ingen til at holde dig i hånden, og ikke noget facit på mange af 

arbejdsopgaverne. Vi sørger selvfølgelig for at lære dig godt op i vores nemme IT-systemer og procedurer.  

Arbejdstiderne vil variere efter sæson mv., men det er vigtigt du er fleksibel og kan møde ind enten morgen eller 

aften. Hvis du er fleksibel, så er vi også! Den ugentlige arbejdstid vil være ca. 3-10 timer, men mere kan forventes i 

perioder. Weekend/Søndagsarbejde kan forekomme. 

Når du kan nikke genkendende til overstående, så får du til gengæld: 

• En frisk chef med plads til masser af humor. 

• Sodavand, kaffe og lakridspiber når du trænger. 

• Et godt arbejdsmiljø hvor vi prioriterer et godt fællesskab og en uformel tone. 

• Mulighed for at lære om Ecommerce og online marketing hvis du har lyst. 

• Løn efter alder og individuel aftale. 

Hvis det er noget for dig, så smid en smart ansøgning på mail@foodfreaks.dk hvor du fortæller hvorfor du har lyst til 

at arbejde med os, samt hvad DU kan byde ind med i forhold til jobbet. Vi er ikke interesserede i at se udtalelser, 

eksamenspapirer mm., men sætter pris på en ansøgning der ikke er en kedelig ”standardansøgning”. 

Ønsker du en uddybning, så skriv på mail@FoodFreaks.dk eller ring på 71993337. 

Vi glæder os til at høre fra dig. 

Med venlig hilsen 

Ida og Jesper 

Ejere, FoodFreaks.dk 
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