Medarbejder til lager, med forkærlighed for at levere
legendarisk lagerarbejde
Jobbet
Vil du være med til at hæve standarden inden for IT service løsninger?
Trives du i en ambitiøs IT servicevirksomhed med store vækstmål?
Har du en positiv indstilling til en travl og udfordrende hverdag?
Så er stillingen som Lagermedarbejder hos ADmire, måske noget for dig.
Vi søger en alsidig Lagermedarbejder til lagerafdelingen, som udfører en lang række opgaver som
modtagelse og indskrivning af IT udstyr, pakning, håndtering af reservedelslager, kørsel og diverse
ad-hoc opgaver.
Samtidigt løses der andre opgaver hovedsageligt omkring IT udstyr, som lasergravering og
konfiguration samt andre projektbaserede logistikopgaver.
Vi forventer du kan arbejde selvstændigt og at du i samarbejde med Logistikchefen er med til at
forme arbejdsdagen optimalt, i en mindre afdeling hvor der er meget travlt, men med glade kollegaer
med nogenlunde humor.

Om dig
Det er en forudsætning at du har kørekort (B-Kørekort), samt ren straffeattest.
Vi forventer at kendskab til office og IT generelt.
Samtidigt er det en fordel hvis du har certifikat og erfaring med at betjene en gaffeltruck.
Du er en glad og positiv person som trives i en afdeling hvor det går meget stærkt.
Tidligere erfaring fra lignende stillinger er et plus.
Endvidere forventer vi at du er..
•
•
•
•
•
•
•
•

hurtig til at lære nye ting
omstillingsparat og proaktiv
selvstændig, pligtopfyldende og ansvarsbevidst
struktureret, kvalitetsbevidst og omhyggelig
serviceminded og imødekommende overfor kollegaer og kunder
god til at prioritere arbejdsopgaver og har stort overblik
teamplayer med en udadvendt personlighed og humor
glad for nye udfordringer i et dynamisk arbejdsmiljø
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Løn og information
Løn efter kvalifikationer, erfaring, og kompetencer. Virksomheden tilbyder også sundhedsforsikring
og frisør i arbejdstiden, samt en indbydende frokostordning.
Lyder stillingen som noget for dig, så send ansøgning, CV, og et vellignende billede til os på
job@admire.dk med overskriften ”Lagermedarbejder”
Eventuelle spørgsmål til stillingen, rettes direkte til Logistikchef Kenni Lisdorf på tlf. 51203620 eller
kl@admire.dk

ADmire blev stiftet april 2007 og beskæftiger i dag ca. 55 top engagerede og dygtige medarbejdere.
Vi blev gazelle i 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 og 2016 og er derfor med i en eksklusiv skare af få
gazellevirksomheder i Danmark, som er gengangere siden 1995.
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