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Vi söker säsongspersonal till lagret 
Är du, positiv, snabblärd och har erfarenhet av lagerarbete men framför allt, besitter du ett naturligt 
driv? I så fall tror vi att du skulle passa in i vårt Lagerteam hos Jan Comstedt AB.  
 
Vilka är vi? 
Grossistföretaget Jan Comstedt AB grundades 1983 och är verksam i marin- och sportfiskebranschen. 
Målsättningen är att ge våra kunder en mycket god och snabb service samt att kunna erbjuda ett starkt 
program med världsledande produkter av hög kvalitet. 

Utgångspunkt för ditt arbete 
Lagret är vårt nav och skapar förutsättning för att verksamheten skall fungera framgångsrikt. Teamet 
du arbetar i är din styrka och du har ansvar för att medverka till en kreativ och positiv arbetsmiljö som 
präglas av ömsesidig respekt mellan kollegor. Det är viktigt för oss att trivas och ha kul på arbetet men 
samtidigt behålla fokus och att alltid leverera på högsta nivå. Du kommer att ingå team med  
5 heltidsanställda samt 2 säsongsanställda. De anställda har arbetat hos oss i många år och besitter 
goda kunskaper i att lära ut.  

Dina arbetsuppgifter 
I huvudsak sköter du in- och utleveranser tillsammans med dina kollegor. Arbetet består av plock och 
pack av order, avräkning av ankommande gods samt sedvanliga arbetsuppgifter på ett lager. Då den 
ena dagen aldrig är den andra lik värdesätter vi initiativtagande samt en stark vilja att lösa de utma-
ningar som ställs. För att få variation i arbetet roteras arbetsuppgifterna enligt schema. Planering samt 
ordning och reda krävs för att klara av att hantera dagsleveranser så effektivt och snabbt som möjligt. 
Under perioder är arbetstempot högt, det är då viktigt att samarbeta och vara en god lagspelare.   

Kommunikation 
Din närmsta chef är Petter Olsen som du kommer att rapportera till samt hålla en kontinuerlig och  
öppen dialog med under anställningen.   

Kvalifikationer 
Fullgjord gymnasieutbildning 
Flytande svenska i tal och skrift 
Goda kunskaper i engelska i tal och skrift 
Erfarenhet från lagerarbete 
God fysik, körkort klass B och truckkort är meriterande

Arbetstider 
Säsongstjänsten är aktuell under perioden februari-augusti 2023. Med möjlighet till vidare anställning. 
Lagrets öppettid och normal arbetstid är mellan 08.00 och 16.30 måndag till fredag med en halvtim-
mes lunch. Vid högsäsong kan det vara aktuellt med övertid både före och efter normal arbetstid.


