
WANTED
Lager & logistikmedarbejder

elvstromsails.com

Lager- og logistik medarbejder med truckkørekort søges

Har du det personlige drive, der skal til for at indgå i en central rolle som lager- og logistik medarbejder hos 
én af Europas største sejlproducenter? Så er jobbet som lager/logistik medarbejder hos Elvstrøm Sails A/S i 
Aabenra måske noget for dig!

Du får en alsidig hverdag, der kræver, at du har lyst til at servicere og arbejde tæt sammen med alle af-
delinger - og ikke mindst engagere dig i de løbende optimeringer af lagerfunktionen

Jobbet
• Pakning, udlevering og forsendelse af varer, herunder læsning/losning af lastbiler med truck
• Speditørkontakt (bookning, fortoldninger samt indhentning af priser)
• Kundehenvendelser (vedrørende konkrete forsendelser)
• Ærindekørsel i lokalområdet  
• Diverse ad hoc-opgaver

Din profil
Med en bred kontaktflade internt som eksternt er det væsentligt, at du har gode kommunikationsevner, og 
formår at samarbejde med mange forskellige mennesker.  Du tager ansvar for dine opgaver, som du løser 
professionelt og med høj kvalitet. 

Du har en baggrund indenfor lagerarbejde, og er klar på at være med til at ændre og stille spørgsmålstegn 
ved eksisterende rutiner. Det vil være en stor fordel, hvis du kan formulere dig på dansk, engelsk og evt. tysk 
og er vant til at bruge EDB i det daglige. Som person er du tillidsvækkende og evner at holde mange bolde 
i luften ad gangen uden at miste overblikket. Det er et absolut krav, at du har kørekort til både bil og truck.

Vi tilbyder 
Et afvekslende og udfordrende job i et team af passionerede kolleger og i et internationalt miljø. Du til-
bydes en timeløns-baseret lønpakke, der modsvarer dine kvalifikationer og ansvar. Tiltrædelsesdato er 
efter aftale, dog snarest muligt og senest 1.7.2022. 
 
Ansøgning og spørgsmål 
Din ansøgning med CV og eventuelt andre relevante dokumenter sendes til Elvstrøm Sails A/S, Paul 
Elvstrøms Vej 4, 6200, mærket ”Lagermedarbejder” – gerne på mail til jmj@elvstromsails.com mærket 
”Lager/logistikmedarbejder”. Vi indkalder løbende til samtaler. Sidste ansøgningsfrist er 31. Maj 2022.
For yderligere information er du velkommen til at kontakte Supply Chain Manager, Jakob Munk Jørgensen 
på telefon 20806204 eller jmj@elvstromsails.com. Læs mere om Elvstrøm Sails på elvstromsails.com.


