
Lagermedarbejder
Vores nye lagermedarbejder har både erfaring og besidder en Vores nye lagermedarbejder har både erfaring og besidder en 
god portion ordenssans. Du kan hurtigt danne dig overblikket god portion ordenssans. Du kan hurtigt danne dig overblikket 
over ordren, så du sikrer at kunden får leveret de korrekte over ordren, så du sikrer at kunden får leveret de korrekte 
varer. Du har truckcertifikat.varer. Du har truckcertifikat.

Dine arbejdsopgaver bliver blandt andet:
• • Ekspedition på lager samt kundebetjeningEkspedition på lager samt kundebetjening
• • Udfærdigelse af forsendelsesdokumenterUdfærdigelse af forsendelsesdokumenter
• • Varemodtagelse, status, læsse og aflæsse fragtbilerVaremodtagelse, status, læsse og aflæsse fragtbiler
• • Lagerstyring, indkøb og bestillingerLagerstyring, indkøb og bestillinger
• • Forefaldende lagerarbejde, oprydning m.m.Forefaldende lagerarbejde, oprydning m.m.

Job hos Scanregn

Scanregn A/S har mere end 20 års erfaring med alt til vand. Firmaet blev etableret 1. november 1996 med salg Scanregn A/S har mere end 20 års erfaring med alt til vand. Firmaet blev etableret 1. november 1996 med salg 
af pumper og tilbehør til vandingsanlæg. Et af de største lagre af Grundfos pumper, udenfor Grundfos, findes hos af pumper og tilbehør til vandingsanlæg. Et af de største lagre af Grundfos pumper, udenfor Grundfos, findes hos 
Scanregn A/S i Grindsted. Her serviceres kunderne med nye pumper, udskiftning af motorer samt levering af alle Scanregn A/S i Grindsted. Her serviceres kunderne med nye pumper, udskiftning af motorer samt levering af alle 
dele til vandingsanlæg. Vi beskæftiger i dag 15 medarbejdere og søger 1 mere til holdet....dele til vandingsanlæg. Vi beskæftiger i dag 15 medarbejdere og søger 1 mere til holdet....

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

Det er ikke et krav at du er uddannet på lager, men det er 
vigtigt at du har viljen til at lære en masse om vores produkter, 
som består af “Alt til vand”. Har du erfaring fra landbrug eller 
smede og VVS branchen er det en fordel.
Stillingen er som udgangspunkt på 37 timer.

Lidt om dig:
• • Du er omhyggelig og har ordenssans.Du er omhyggelig og har ordenssans.
• • Du er ansvarsbevist og pålidelig.Du er ansvarsbevist og pålidelig.
• • Du er i god fysisk form og samarbejdsvillig.Du er i god fysisk form og samarbejdsvillig.
• • Du taler og skriver dansk.Du taler og skriver dansk.
• • Du kan arbejde med PC.Du kan arbejde med PC.


