Lager og forsendelse
Vi har alt for travlt i vores lager- og forsendelsesafdeling, derfor søger vi efter dig.
Arbejdsopgaver
•
•
•
•
•
•
•
•

Modtagelse og indgangskontrol af indkomne varer, samt registrering i IT-system.
Pak af kundeordrer – du skal kunne vurdere, hvordan du bedst pakker ting i alle mulige og umulige
størrelser, således at det kan transporteres forsvarligt.
Forsendelse af kundeordrer, samt opdatering i vores IT-system, herunder også udskrift af følgeseddel.
Diverse løbende lageropgaver, fx. lageroptælling, oprydning mv.
Identificere optimeringstiltag på lageret og konstruktivt arbejde med disse tiltag.
Intern transport af plader og langgods.
Håndtere og ekspedere ad hoc-opgaver, der dagligt opstår i en pulserende virksomhed, hvor tingene går
stærkt, og hvor levering til tiden er essentiel.
Disponering/indkøb af værnemidler og hjælpemidler, samt kunne fungere som back-up på indkøb af råvarer.

Kvalifikationer
•
•
•
•
•
•
•

Du er sikkert uddannet inden for lager og logistik f.eks. som lageroperatør.
Erhvervserfaring fra tilsvarende arbejdsopgaver i en produktionsvirksomhed foretrækkes.
Kendskab til rustfri materialer og bearbejdede og svejste komponenter er at foretrække.
Du har IT-kundskaber på brugerniveau, gerne med kendskab til økonomisystemet C5.
Dele af vores større emballage skal bygges fra bunden, så du skal have hænderne skruet rigtigt på.
Truckcertifikat og kørekort til bil.
Taler, læser og skriver dansk og gerne engelsk.

Du er
•
•
•

Mødestabil, sund og rask, og i god fysisk form, da arbejdet kan være fysisk krævende.
Ansvarsbevidst, selvkørende og forstår vigtigheden af overholdelse af leveringstider.
Hjælpsom, og har lyst til en travl hverdag.

Vi tilbyder
•
•
•
•

37 timer per uge med plads til fleksibilitet, bare den går begge veje.
Try/Hire-forløb med henblik på fastansættelse, hvis alt forløber som forventet.
Et alsidigt job i en spændende og uformel virksomhed.
Løn og pension, der modsvarer dine kvalifikationer.

Tiltrædelse
Snarest muligt.

Spørgsmål
Kontakt Produktionschef Tom Rønnow på tel.: 40 89 63 81 eller Logistikansvarlig Per T. Lauridsen på
tel.: 24 61 41 54. Eventuelt fremmøde bedes aftalt inden.

Sådan søger du
Tag fat i dit vikarbureau. Står du ikke i et vikarbureau, så send din ansøgning til jobDK@jensenmetal.dk mærket ”Lagermedarbejder”.
Jensen Metal er en high-end leverandør af komponenter og hele anlæg i rustfri stål og aluminium. Fra one-of-a-kind
til mindre serieproduktion, hvor produktudvikling, kost-optimering, kvalitet og finish er i fokus. Jensen Metal har 60
ansatte og råder over 5.800 m2 produktion på to lokationer.

www.jensenmetal.dk

