Lagermedarbejder i Havdrup
Vi søger en initiativrig og kvalitetsbevidst lagermedarbejder til vores afdeling på
Sjælland i Havdrup. Du er stabil og kan møde til tiden hver dag, udføre en
arbejdsopgave selvstændigt, samt udvise interesse for arbejdet.
Arbejdssted: Salbjergvej 37, 4622 Havdrup
Som lagermedarbejder bliver det bl.a. dit ansvar at sikre:
•
•
•
•
•

Om dig
•
•
•
•
•
•
•
•

Bestilling af varer.
Modtagelse og lagerføring af varer.
Modtagelse af materialer, primært stålkonstruktioner.
Pakke og udlevere ordre til montørerne.
Ajourføre lager med diverse materialer og produkter.

Du kan strukturere dig egen hverdag.
Du har en positiv tilgang til arbejdet og er omstillingsparat.
Du skal være pligtopfyldende og loyal.
Du kan tale, skrive og forstå dansk.
Du skal have god fysik, idet arbejdet både forgår indendørs og
udendørs.
Du kan håndtere IT, herunder Microsoft Outlook.
Du har kørekort og truckkort.
Du skal have ren straffeattest.

Kan du nikke ja til ovenstående, venter der dig en udfordrende stilling i en
virksomhed, hvor omgangstonen er uformel, og hvor vi praktiserer frihed under
ansvar.
Du får stor indflydelse på eget arbejdsområde. Du vil få løn, der matcher dine
kvalifikationer.

Sådan søger du
Så send din ansøgning og CV til hr@kibo.dk skriv “Lagermedarbejder” i
emnefeltet. Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte Jan
Nørgaard Ingemann på jni@kibo.dk eller +45 20 40 30 25.
Vi ser frem til at høre fra dig!

Antal timer: 37 timer pr. uge
Ansøgningsfrist: Hurtigst muligt

Om KIBO Sikring A/S
Vi projekterer, installerer og servicerer små og
store løsninger inden for mekanisk sikring,
elektronisk overvågning og mobilsikring.
Med mere end 150 medarbejdere fordelt på
fire lokationer skaber vi trygge rammer om liv
og værdier hos virksomheder, kommuner og
statslige institutioner i hele landet.
Læs mere om, hvordan vi sikrer mennesker og
værdier på www.kibosikring.dk.

