New Wave Mode AB
marknadsför och distribuerar
varumärkena Clique och Cutter
& Buck inom företagsmarknad
och sportfackhandel i Sverige.
Vi omsatte under 2019 drygt
400 MSEK och vi har 100
anställda.
Vi är belägna i Dingle, c:a 12
mil norr om Göteborg.
Vi ingår i New Wave Group
AB (publ), en tillväxtkoncern
som skapar, förvärvar och
utvecklar varumärken och
produkter för både företagsmarknaden och detaljhandeln.
Koncernen omsatte 2019
nästan 7000 MSEK och har
2500 anställda i dotterbolag
över hela världen.
I koncernens varumärkesportfölj ingår varumärken som
Orrefors Kosta Boda, Craft,
Clique, Sagaform, Seger,
Cutter & Buck, James Harvest
Sportswear, Jobman, Toppoint
och Projob.

nwg.se

Säsongspersonal
för plock & pack
I med högt ordertryck söker vi efter fler kollegor som kan starta omgående med
att arbeta på vårt lager i Dingle. Arbetsuppgifterna består främst av att plocka &
packa kundorder, både mot våra företagskunder och e-handel, samt vara en del
av vårt arbete med gåvokort.
Vi söker dig som vill vara en del av vårt lag och som gillar att komma till kollegor som
brinner för att leverera bra service till våra kunder. Vi vill ha dig som bidrar med energi,
härligt humör och rätt inställning. För att lyckas i rollen gäller det att hitta rätt balans
mellan nogrannhet och tempo men det hjälper vi dig att nå. I vårt arbete så använder vi
olika slags informationssystem och lagerautomation till hjälp därför är det bra om du
har lätt för att lära dig arbetssätt utifrån system.
Erfarenhet ifrån kundorderbaserat plock är en fördel men absolut inget krav.
Truckkort är meriterande.
Vi erbjuder
Tjänsterna vi söker är heltid och säsongsperioden är fram till mitten januari.
Lön utgår enligt gällande kollektivavtal och tjänsterna kommer att tillsättas löpande.
I med att vårt personalbehov varierar över året så finns det möjligheter till återkommande
arbete längre fram.
Ansökan skickas omgående till henrik.olausson@projob.se.

