LAGERMEDARBEJDER TIL VORES
HOVEDKONTOR I NØRRESUNDBY
DET GÅR STÆRKT HOS NORDIC COMPUTER
Vi har derfor brug for en ny medarbejder på fuldtid til vores lager på hovedkontoret i Nørresundby. Arbejdstiden er
fra 8:30 til 16:30 mandag til torsdag og fra 8:30 til 16:00 fredag. Trives du i en lagerfunktion, hvor der er mange varer,
der skal modtages, plukkes, pakkes og registreres ind på lageret? Kan du også holde et godt overblik, er du skarp til IT,
og trives du i et team, hvor man hjælper hinanden? Så er du måske vores nye kollega. Din arbejdsdag er alsidig, da du
skal kunne varetage alle lageropgaver for at sikre størst mulig fleksibilitet i afdelingen. Opstart hurtigst muligt.

Jobbet

Faglige kompetencer

Arbejdsopgaverne er mange men omfatter især:

Vi forventer, at:

•

Korrekt varemodtagelse

•

Du har erfaring fra en lignende stilling

•

Plukke og pakke ordrer

•

Du har truckcertifikat

•

Udskrive plukkelister, pakkelabels etc.

•

Du har erfaring med ERP system som NAV, AX etc.

•

Booking samt klargøring af fragtdokumenter

•

Du læser og forstår dansk og er god til at formulere dig

•

Registrering af varer på lokationer

•

Du behersker engelsk på forretningsniveau, både skrift-

•

Lageroptælling

•

Daglig kommunikation med kunder, leverandører

•

Du kan arbejde selvstændigt og er kvalitetsbevidst

og fragtfirmaer

•

Du er fleksibel og mødestabil

Generel oprydning og renholdelse

•

Du har en positiv tilgang og kan arbejde i team

•

ligt og mundtligt

Hvad kan vi tilbyde dig?
•

En lønpakke der matcher dine kvalifikationer

•

Indflydelse og frihed under ansvar

•

Attraktiv pensionsordning med sundhedsforsikring

•

En arbejdskultur, hvor der investeres i medarbejderne

•

En flad organisation med korte beslutningsveje

•

En aktiv personaleforening

Du vil desuden i samarbejde med dine kolleger medvirke til kontinuerligt at forbedre arbejdsprocesserne på lageret,
hvor vi arbejder efter LEAN-princippet.
Hvis ovenstående har fanget din interesse, så send os din ansøgning og C.V. på hr@nordiccomputer.dk. Ansøgninger,
som ikke sendes på denne mailadresse, vil ikke komme i betragtning. Hvis du ønsker yderligere information om
stillingen, er du velkommen til at kontakte Logistikdirektør Lone Spiegelhauer på los@nordiccomputer.dk. Vi indkalder
løbende til samtaler, så send gerne din ansøgning hurtigst muligt.
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