Lager- og logistikmedarbejder
Vores kunde er inde i en rivende udvikling, og
udvider derfor bemandingen i lager- og logistikafdelingen. Virksomhedens produkter er
en blanding af egne varer og agenturer på
internationalt anerkendte mærker. Virksomheden er veletableret i markedet og er anerkendt for sin evne til at ramme det der passer
til tidens trend.
Virksomheden er beliggende i Skærbæk ved
Tønder.

Der er tale om et job, hvor du i stor udstrækning kommer til at arbejde med
den praktiske håndtering af ordrer fra
de indgår, til produkterne lander hos
kunderne. I mindre omfang vil der
være tale om logistikopgaver og reklamationsbehandling.

Du har gerne erfaring fra et tilsvarende
job, hvor du med stor energi og høj
kvalitet kan få en masse fra hånden.
Opgaverne varierer, og der lægges stor
vægt på din fleksibilitet og dit engagement. Det er vigtigt at du kan samarbejde og du vil indgå i et team af folk,
der sætter en ære i at tingene bliver
gjort rigtigt og til tiden. Er der i perioder behov for det, hjælpes man ad med
at yde en ekstra indsats for at få tingene til at fungere.
Vi forventer, at du er uddannet inden
for lager og logistik, og at du har truckcertifikat. Er du i besiddelse af et farligt gods bevis, vil det være en fordel.
Derudover ser vi gerne, at du evner at
tænke med i det flow du arbejder i og
selv kan se hvornår noget kalder på din
opmærksomhed. Det kræver at du tager ansvar for dine opgaver. Derudover
forventer vi at du er ordensmenneske
med styr på dine ting.

Du tilbydes et spændende job, hvor
2 dage sjældent er ens. Virksomheden
vokser og det giver hele tiden nye
opgaver der skal løses. Omgangstonen
er meget uformel og ligefrem, og der er
plads til godt humør.
Dine løn- og ansættelsesvilkår forhandles efter kvalifikationer.
Har du mod på nye udfordringer, og
har du lyst til at komme med på et
vinderhold, hvor tingene hele tiden
udvikler sig i et højt tempo, så send
din ansøgning mærket ”LL-0216” til
job@comentum.dk.
Har du spørgsmål til jobbet er du
velkommen til at kontakte os på
tlf. 73 62 90 00.
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