Vi har ikke meget ledig plads på vores lager, men vi har plads til dig!
Nyoprettet elevstilling til vores lagerfunktion i Skanderborg
Vi er så heldige, at der er rigtigt godt gang i vores forretning. Det betyder at vi skal bruge et par ekstra hænder til at
udfylde vores lagerfunktion. Da du er ved at færdiggøre dit grundforløb som lager- og logistikelev, så tænkte vi, at det
var dig, vi skulle have fat i.
Selve jobbet som lager- og logistikelev
Vi har god erfaring med elever, og når man er elev hos Clemco Danmark, så kommer man ikke til at kede sig. Du
kommer til at spille en vigtig rolle og blive en del af teamet fra første arbejdsdag. Og det gør du, netop fordi du med
det samme bliver kastet ud i de daglige opgaver, som bl.a. vil bestå af:
•
•
•
•
•
•
•
•

Varemodtagelse
Registrering af varer i ERP-systemet (Navision)
Plukning og pakning af varer
Lagerstyring og vedligeholdelse
Håndtering og booking af fragt til kunder i både ind- og udland
Løbende optælling af varer for status
Truckkørsel (hvis du ikke har truckcertifikat, så sørger vi for dette)
Lastning og lodsning af varevogne

Din kompetenceprofil
Vi forestiller os at du har færdiggjort grundforløbet som lager- og logistikelev, og at du er en udadvendt og positiv
person, som går til opgaverne med et smil. Hvis du er ansvarlig og selvstændig, og besidder et stort gå-på-mod, så
lover vi til gengæld at dine år som elev hos os, vil blive gode og udbytterige. Din elevtid hos Clemco Danmark vil blive
en stor succes, hvis du kan genkende følgende:
•
•
•
•
•
•

Detaljeorienteret
Har god fysisk form
Kan samarbejde med andre
Har gode IT-kundskaber
Er stabil og pålidelig
Er villig til at hjælpe dine kolleger med deres opgaver

Vi tilbyder
En uformel arbejdsplads og en alsidig og spændende hverdag med godt sammenhold og kompetente kollegaer til at
varetage din uddannelse.
Om Clemco Danmark
Clemco Danmark A/S er en grossist- og projektvirksomhed, som hører til blandt Nordens førende leverandører af
udstyr og robotsystemer til overfladebehandling. I over 70 år har vi leveret den bedste kvalitet på markedet, og tilbudt
branchens højeste serviceniveau. Vi er på nuværende tidspunkt et team på 29 medarbejdere, hvoraf én er elev i vores
interne salgsafdeling. Vi er kolleger der alle har det til fælles, at vi altid står klar til at yde den bedste service – både til
vores kunder, men også internt i firmaet. Du kan læse meget mere om Clemco Danmark A/S på vores hjemmeside:
www.clemco.dk
Er du interesseret i jobbet?
Skal din elevplads være hos Clemco Danmark? Og er du klar til at tiltræde den 1. juli 2021? Så må du meget gerne – og
så hurtigt som muligt – sende din ansøgning til Mads, vores lageransvarlige, på mads@clemco.dk. Han svarer også på
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spørgsmål til selve jobbet, eller andet i forhold til Clemco Danmark som virksomhed, på 8793 3868. Der bliver løbende
afholdt samtaler, så skynd dig at sende os din ansøgning.
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