
Lager- og logistikelev hos Jens S Transmissioner A/S
     
       Taastrup

Har du interesse for lager, logistik og teknik og ønsker du at opnå praktisk erfaring?

Så er det dig vi søger som vores nye lager/logistik elev på vores lager i Taastrup.

Hos Jens S. transmissioner kan du forvente et struktureret forløb, som sikrer, at du stifter bekendtskab med 
alle funktioner på lageret og får opbygget en solid og praktisk forståelse af arbejdsgange på et lager og 
lagerets betydning for virksomheden som helhed.

Dine primære arbejdsopgaver bliver:
•  Varemodtagelse
•  Lageroptællinger
•  Forsendelse
•  Optimering og vedligeholdelse af lagerstyringen
•  Truckkørsel
•  Plukning af kundeordrer 
•  Varehåndtering og -optællinger

Hvem er du?
Som elev hos os er det vigtigt, at du: 
•  Kan tage fat og holde overblik når ordren skal plukkes hurtigt fordi fragtmanden er på vej. 
•  Du holder orden på hylderne, så din kollega kan finde varer efter dig. 
•  Du er præcis, så kunden får tilsendt varen i de korrekte mål. 
•  Er nysgerrig på at ære, og ikke er bleg for at erkende dine fejl, og tager ved lære når det sker.
•  Du kan tage imod gode råd til forbedringer og har også gode ideer til optimering.
•  Har lyst til at deltage i fælles morgenmad og andre sociale arrangementer med dine kollegaer på lager og 
resten af firmaet.

Desuden vil det være en fordel, hvis du har truckkort og kørekort til bil, men det er ikke et krav. 

Du er naturligvis godkendt til uddannelsen som logistikassistent med veloverstået grundforløb. 

Du tilbydes en lønpakke inkl. pension efter kvalifikationer samt sundhedsforsikring.

Om Jens S. Transmissioner
Jens S Transmissioner er en Skandinaviens førende leverandører af transportbånd og mekaniske transmis-
sionskomponenter som rullekæder, transportørkæder, kædehjul, koblinger, remtræk og gear. Vi er en del af 
den svenske koncern, Axel Johnson – en af Nordens største inden for handel og service. 

Vi glæder os til at høre fra dig
Har du nogle spørgsmål eller ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, kan du kontakte kundeservice-
chef, Jesper Gregersen, på tlf.: 43 56 67 47 eller jesper.gregersen@jens-s.dk 

Ansøgning og CV sendes også til jesper.gregersen@jens-s.dk

Vi indkalder løbende til samtaler, og ansætter, når vi har fundet den rette kandidat. 
Tiltrædelse hurtigst muligt.


