
Vi søger en erfaren og alsidig lagermedarbejder som kan tage Vi søger en erfaren og alsidig lagermedarbejder som kan tage 
ansvaret på lageret. Du vil indgå i vores lagerteam som består ansvaret på lageret. Du vil indgå i vores lagerteam som består 
af 4 lagermedarbejdere og 3 værkstedsfolk, og du vil få ansvaret af 4 lagermedarbejdere og 3 værkstedsfolk, og du vil få ansvaret 
for specifikke områder, individuelt aftalt, alt efter ønsker.for specifikke områder, individuelt aftalt, alt efter ønsker.

Vi ser gerne du er uddannet på lager, eller har arbejdet på lager Vi ser gerne du er uddannet på lager, eller har arbejdet på lager 
gennem mange år, og derved har opbygget en stor viden og gennem mange år, og derved har opbygget en stor viden og 
erfaring omkring lagerfunktioner.erfaring omkring lagerfunktioner.
Du har ordenssans, og kan hurtigt danne dig et overblik over Du har ordenssans, og kan hurtigt danne dig et overblik over 
dagens opgaver og ordrer, og trives i et travlt miljø, specielt i dagens opgaver og ordrer, og trives i et travlt miljø, specielt i 
vandingssæsonen.vandingssæsonen.

Lidt mere om dig... Lidt mere om dig... 
• • Du er udadvendt, synlig og samarbejdsorienteret.Du er udadvendt, synlig og samarbejdsorienteret.
• • Du har naturlig autoritet og skaber tillid og positive relationer.Du har naturlig autoritet og skaber tillid og positive relationer.
• • Du kan motivere og er forandringsparat i dagligdagen.Du kan motivere og er forandringsparat i dagligdagen.
• • Du er dygtig til at kommunikere på tværs af afdelinger.Du er dygtig til at kommunikere på tværs af afdelinger.
• • Du har et vist branchekendskab.Du har et vist branchekendskab.
• • Du arbejder struktureret.Du arbejder struktureret.

  

Arbejdstiden er 37 timer pr. uge.Arbejdstiden er 37 timer pr. uge.
Tiltrædelse hurtigst muligt.Tiltrædelse hurtigst muligt.

Vi søger en lageransvarlig

Send din ansøgning
Er du vores nye kollega, så send din ansøgning til Peter Birk Christiansen på Er du vores nye kollega, så send din ansøgning til Peter Birk Christiansen på 
pbc@scanregn.dk. Du er også velkommen til at ringe på tlf. 75 32 52 22, pbc@scanregn.dk. Du er også velkommen til at ringe på tlf. 75 32 52 22, 
hvis du vil høre mere om jobbet inden du sender din ansøgning.hvis du vil høre mere om jobbet inden du sender din ansøgning. Scanregn A/S • Thorsvej 105 • 7200 GrindstedScanregn A/S • Thorsvej 105 • 7200 Grindsted

Tlf. 75 32 52 22 • www.scanregn.dkTlf. 75 32 52 22 • www.scanregn.dk

Dine arbejdsopgaver bliver blandt andet: 

• • Koordinering og uddelegering af dagens opgaver.Koordinering og uddelegering af dagens opgaver.
• • Ekspedition på lager samt kundebetjening.Ekspedition på lager samt kundebetjening.
• • Udvikling og opdatering af lageret.Udvikling og opdatering af lageret.
• • Varemodtagelse, status, læsse og aflæsse fragtbiler.Varemodtagelse, status, læsse og aflæsse fragtbiler.
• • Lagerstyring, indkøb og bestillinger.Lagerstyring, indkøb og bestillinger.
• • Forefaldende lagerarbejde, oprydning m.m.Forefaldende lagerarbejde, oprydning m.m.

Hvad kan vi tilbyde: Hvad kan vi tilbyde: 

• • En alsidig stilling og en spændende hverdag.En alsidig stilling og en spændende hverdag.
• • Mulighed for personlig udvikling.Mulighed for personlig udvikling.
• • Frokostordning.Frokostordning.
• • En uformel men respektfuld omgangstone.En uformel men respektfuld omgangstone.
• • Løn efter kvalifikationer.Løn efter kvalifikationer.

Om os:Om os:
Vi har mere end 20 års erfaring med alt til vand, og det vil vi Vi har mere end 20 års erfaring med alt til vand, og det vil vi 
fortsætte med at være de bedste til.  Vi har det største lager fortsætte med at være de bedste til.  Vi har det største lager 
af Grundfos pumper til vanding, samt alt tilbehør dertil, men af Grundfos pumper til vanding, samt alt tilbehør dertil, men 
vores produktsortiment spænder vidt. Vi har eget værksted vores produktsortiment spænder vidt. Vi har eget værksted 
hvor vi opbygger pumpeanlæg, servicerer pumper, renoverer hvor vi opbygger pumpeanlæg, servicerer pumper, renoverer 
og klargør nye pumper.og klargør nye pumper.


