
Finest Cosmetics Nordic AB söker Lagerarbetare 

 

 

Har du ett intresse för make up- och hudvård och är redo för att bli en del av ett nytt arbetsteam och 

växande bolag? Har du tidigare erfarenhet av lagerarbete där kvalité, service och noggrannhet står högt i 

prioritering?  

Arbetsuppgifter  

Som Lagerarbetare på Finest Cosmetics kommer du att arbeta på vårt moderna lager här medarbetare och 

hållbarhet står i fokus. Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av orderplock, packning, returhantering, in- och 

utleveranser samt diverse förekommande uppgifter (truckkörning förekommer). Du har tät dialog och 

samarbete med kollegor och tillsammans arbetar ni för att tillsammans uppnå och överträffa bolagets uppsatta 

mål. 

Din profil & bakgrund 

För att lyckas i arbetet ser vi att du har minst tre års erfarenhet från arbetslivet, ett prestigelöst förhållningssätt 
och beskrivs som en riktig teamplayer. Du är flexibel och lösningsfokuserad samt har ett positivt 
förhållningssätt och förmåga att bidra till arbetsglädje. Vidare bör du ha hög ansvarskänsla ett öga för detaljer 
och förståelse för hela logistikflödet från lager till kund. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. 

Krav för tjänsten 

• Truckkort 

• Körkort B 

• Lägst gymnasieutbildning 

• Microsoft office 

• Flytande engelska och svenska i tal och skrift 

• Lagererfarenhet och/eller erfarenhet från branschen samt övriga nordiska språk är meriterande 

Placeringsort: Höör 

Start: enligt överenskommelse 

Omfattning: 75% dagtid 

Varaktighet: tillsvidare med 6 månaders provanställning 

Lön: enligt individuell lönesättning 

Frågor kring tjänsten: Kontakta HR Chef Lindha Andersson, lindha.andersson@finestcosmetics.se 

Vi arbetar med löpande urval och intervjuer varför tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag 

2021-02-20. Vi ser fram emot att ta emot din ansökan redan idag via jobb@finestcosmetics.se 
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Om verksamheten 

Finest Cosmetics Nordic AB är nordisk distributör av Anastasia Beverly Hills, ett av världens ledande 
kosmetikmärke och vi har som mål att bli den ledande skönhetsdistributören i Norden. Sedan 2020 har vi också 
ett exklusivt hudvårdsmärke Dr Barbara Sturm. 

Finest Cosmetics Nordic AB vill vara en värdefull och uppskattad partner för alla våra leverantörer och viktiga 
samarbetspartners. Vi har ett stort hjärta för alla runt om kring oss där miljö, hållbarhet och människor står i 
fokus. Med vår gedigna erfarenhet inom branschen har vi sedan starten 2012 expanderat och utvecklat vår 
verksamhet till en modern och driven distributör och arbetsgivare.  

Välkommen att bli en av oss i vårt fantastiska team! 

 

 

 


