Lagermedarbejder/Chauffør
Vi søger en medarbejder til daglige lageropgaver på vores lager i Skovlunde og til kørsel i Storkøbenhavn.
Profil
Vi forestiller os, at du har minimum 5 års lagererfaring og f.eks. er uddannet inden for lager og logistik. Har
du erhvervserfaring fra vin- eller vognmandsbranchen, supermarkeder eller lignende vil det være en fordel.
Kendskab og interesse for vin er intet krav, men vil selvfølgelig også være en fordel. Vi lægger vægt på at du:
•
•
•
•
•
•
•
•

Kan tolke en pakkeliste og arbejde efter den
Er i god fysisk form, da du skal gå/stå meget i løbet af dagen
Har PC-kundskaber og kan læse og skrive dansk (kendskab til Microsoft NAV er en stor fordel)
Er fleksibel med god ordenssans
Har gyldigt kørekort og truck certifikat
Har godt kendskab til adresser i Storkøbenhavn
Er servicedminded og præsentabel
Kan fremvise ren straffeattest

Jobbeskrivelse
Det er et afvekslende job i et team, hvor humør og tempo er højt. Jobbet vil veksle mellem lageropgaver og
kørsel i Storkøbenhavn. Dine typiske arbejdsopgaver vil være:
• Plukke og pakke ordrer udgående
• Tømning af trailers/containers indgående
• 2-3 ugentlige dages kørsel i Storkøbenhavn med leveringer
Vi tilbyder
Udover gode kolleger i en virksomhed med højt til loftet, tilbyder vi dig løn efter kvalifikationer, samt
pensionsordning og sundhedsforsikring. Der er tale om en fast stilling med en gennemsnitlig arbejdsuge på
37 timer. En del overtid i efteråret med julepakninger og ekstra kørsel må påregnes.
Interesseret?
Hvis du vil vide mere om jobbet, er du meget velkommen til at kontakte lagerchef Paw Verner på telefon
5182 4081. Vi ser frem til at modtage din ansøgning med CV, gerne med billede, indeholdende tidligere
ansættelser, udtalelser, kørekorttype, relevante kurser osv. til adm. direktør Per Buhl på mail:
per.buhl@laudrupvin.dk
Læs mere om os på laudrup.dk

Laudrup Vin er stiftet af Michael Laudrup og Per Buhl og firmaet fejrede i 2018 25 års jubilæum.
Virksomheden har en omsætning på +60 mio. og er specialiseret i import af vin og delikatesser fra hele
verden med fokus på oplevelser i vinens verden – så som vinsmagninger, winemaker’s dinners og vinrejser.

