
Dine primære opgaver vil være:
•Plukning og pakning
•Effektiv vare- modtagelse og forsendelse samt 
registrering 
•Registrering af varebevægelser i IT system
•Udlevering af ordre til kunder
•Optimering af lagerplads 
•Andet forefaldende opgaver

Den rette kandidat:
•Har erfaring fra lignende stilling
•Har grundlæggende IT-kundskaber
•Har kendskab og erfaring med Navision, bruger-
niveau
•Har udpræget sans for ordren, kvalitet og kunde-
service
•Har gode samarbejdsevner og har et godt humør
•Kan lide at have travlt og bidrage til løsning af op-
gaverne til kundernes tilfredshed
•Kommunikerer flydende på dansk i skrift og tale
•Er mødestabil og præcis
•Har truckcertifikat

Vi tilbyder:
•En udfordrende hverdag
•Gode kolleger i et uformelt arbejdsmiljø
•En virksomhed i udvikling
•Løn efter kvalifikationer
•Ansættelse hurtigst mulig

Ansøgning:
Der er tale om en fuldtidsstilling på 37 timer ugen-
tligt på vores lager i Odense.
Ansøgning modtages kun skriftlig mærket ”Lager-
medarbejder” og sendes sammen med CV, foto og 
eventuelle referencer til job@lakgruppen.dk. 
Ansøgning skal være os i hænde seneste d. 15 
Februar 2019. Samtaler afholdes løbende og til-
trædelse finder sted snarest muligt efter aftale. 

Til vores lager i Odense søger vi Lager- og logistikmedarbejder
Vi søger en serviceminded og pligtopfyldende kollega til at indgå i vores lagerteam til vores centrallager i 
Odense. LAKGRUPPEN har hovedadresse i Odense og vi er i rivende udvikling, derfor søger vi vores kommende 
kollega, som kan bidrage med den videre vækst. Vi søger en lager og logistik medarbejder til ekspedition af 
ind- og udleveringer af varer. 

LAKGRUPPENs vision er at være den førende og mest nærværende samarbejdspartner for autolakerer, storvognslakerere og virksomheder, 
der beskæftiger sig med industriel overfladebehandling. Vi går forrest i udviklingen af tæt samarbejde, men står altid bag vores kunders for-

retning. Vi er kendetegnet ved høj teknisk ekspertise, forretningsforståelse og dedikation til at have det bedste sortiment og levere de bedste 
helhedsløsninger. 

Vi søger Lager og 
Logistikmedarbejder


