
OM STORESUPPORT REFERENSER

Säkerställ och knyt 
kompetens och erfarenhet 
till företaget!

Extrapersonal som 
avlastar bemanningen 
och som täcker upp 
logistikavdelningen under 
sommaren!

Ta över traineekonsulten 
i egen anställning efter 
examen!

Storesupport Logisti cs är ett  privatägt bemanningsföretag för lagerverksamheter i 
detaljhandeln. Vi har varit verksamma i 17 år, har idag 750 arbetande konsulter och kontor 
i Stockholm och Göteborg. Vi arbetar rikstäckande och låser oss inte ti ll storstäderna. 
Vi har en stadig ti llväxt på ca 30 procent per år och konsultstocken växer i samma takt. 

Dagab
Marti n och Servera
Linas Matkasse
Bergendahls

STORESUPPORT LOCISTICS 
– JUNIOR LOGISTIKTRAINEE 

Storesupport Locisti cs – Junior Logisti ktraineeprogram ger dig ti llgång ti ll ny arbetskraft  och kunskap, som är vikti g för 
företagets framti da utveckling. Under terminerna komplett erar logisti khögskolestudenter din befi ntliga arbetsstyrka 
med sedvanliga arbetsuppgift er inom lagret samt din logisti kavdelning vid behov. Studenterna får kunskap och 
förståelse kring din verksamhet, samt avlastar befi ntlig personal vid behov. Under sommarmånaderna går studenterna 
in i en helti dsroll inom din logisti kavdelning och täcker för semestrar.  

På det här sätt et får du som arbetsgivare både avlastning i lagerbemanningen samt under semesterperioderna med 
engagerade och välinsatt a konsulter med de senaste högskolekunskaperna på din logisti kavdelning.

Målsätt ningen är att  varje traineekonsult ska arbeta två år med rollerna för att  sedan ta direkt anställning på din 
logisti kavdelning när examen uppnått s. Upplägget ger dig ett  stadigt infl öde av kompetens och erfarenhet.

GENOM JUNIOR LOGISTIKTRAINEEPROGRAMMET FÅR DU
Ett  stadigt infl öde av nyutexaminerade logisti kmedarbetare med 
de senaste högskolekunskaperna.

Täckta sommarvakanser av väl insatt  personal på din 
logisti kavdelning.

Avlastning i arbetet på ditt  lager.

Att rakti v hyrköpsmodell som möjliggör att  ta över din traineer i 
egen anställning.

Naturligtvis tar Storesupport det fulla arbetsgivaransvaret för er 
traineer.
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