Lager- og forsendelsesmedarbejder
SKAKO Vibration A/S fremstiller vibrationsanlæg til industrien. Vores produktionsfaciliteter
har til opgave at montere og teste vores maskiner og anlæg, inden de sendes. Vores
knowhow er afgørende for vores forretning, og vi værdsætter et godt arbejdsmiljø, som
gør, at vi altid har lyst til at komme på arbejde.
Da vi har travlt i vores fabrik, skal vi bruge en ny medarbejder til vores lagerteam.
Vi søger derfor en mødestabil, energisk og positiv medarbejder, med erfaring inden for
lager og forsendelse. Arbejdstiden vil være 37 timer ugentlig med mødetid mandagtorsdag kl. 7.00 – 15.00 og fredag kl. 7.00 – 14.30.
Vi forventer, at du er fortrolig med IT og ERP-systemer, er struktureret og god til at læse
tal og bogstaver. Du skal have truckcertifikat og være rutineret i truckkørsel, ligesom kran
D-certifikat vil være en fordel, men er ikke et krav.
Du skal kunne håndtere en travl hverdag, hvor vi har mange forskellige opgaver i gang på
samme tid. Du skal arbejde effektivt og kunne fungere selvstændigt og stadig fungere i
fællesskabet.
Der vil være oplæring sammen med vores kolleger i et professionelt, men samtidig
uformelt og muntert miljø.

Dine arbejdsopgaver vil derfor bl.a. omfatte følgende:
•
Modtage varer og lægge dem på lager, fysisk og i IT-systemet
•
Plukke varer til produktionsordrer
•
Pakke og emballere til forsendelse samt booke fragt
•
Ad hoc-opgaver såsom optælling af lager, truckkørsel, mindre montageopgaver
og lignende
Vil du være en del af vores stærke team, så send en ansøgning og CV til
skako.application.dk@skako.com senest 24. maj 2019.
Nærmere information kan fås ved henvendelse til Ulrik Andersen på telefon 6363 7191
eller ula@skako.com

SKAKO koncernen er børsnoteret på NASDAQ OMX Copenhagen A/S og arbejder inden
for to forretningsområder: Udvikling og levering af blandeudstyr til fremstilling af beton og
vibrationsudstyr til industri. Kernekompetencer og knowhow inden for design,
projektstyring, salg og service anvendes på de primære markeder for salg og service af
komponenter, anlæg og komplette løsninger. SKAKO har omkring 200 ansatte, hvoraf
godt halvdelen er ansat i koncernens danske selskaber.
Se mere på www.skako.com

