Sæt din lager-/logistikuddannelse i spil!
Lageransvarlig
Fredericia

Effektivitet, præcision og kontinuerlig optimering af lagerfunktionen er kernen i denne ”spillende
træner” rolle. Som lageransvarlig får du et meget varieret jobindhold, hvor du…
• dribler med alt fra IT-systemet til palleløfteren
• leder et team på 3 medarbejdere
• planlægger vareindgang og forsendelser
• styrer og deltager i varemodtagelse, indgangskontrol, IT-registrering, indplacering på lager samt
ekspedition af salgsordrer
• koordinerer og kommunikerer med kolleger i indkøb/salg samt med speditører
• løbende vurderer lokationer / ABC analyser
• bidrager med idéer til smartere arbejdsgange internt samt i forhold til leverandører/speditører
• tilrettelægger og gennemfører løbende status
Som lageransvarlig er du det centrale omdrejningspunkt på lageret, og du har derfor naturligt anførerbindet
i forhold til orden, sikkerhed, leveringsdygtighed og arbejdsmiljø.
Teamplayer med overblik og IT-kompetencer. Drømmer du om at kombinere den praktiske hverdag
på et lager med muligheden for se forbedringer, foreslå relevante investeringer og professionalisere
arbejdsgange? Kombinationen af uddannelse, joberfaringer og interesse for IT giver dig det helt rigtige
afsæt for at udnytte de mange analysemuligheder, vores C5 og BI-systemer åbner op for.
Som person er du frem for alt energifyldt og serviceminded. Du er typen, der finder løsninger og får ting
til at lykkes. Dit gode humør smitter som regel af på dine omgivelser, og du har sikkert flere gange hørt,
at dine kolleger respekterer dig for din faglige dygtighed, struktur og jordnære facon.
Du har let ved at kommunikere med andre mennesker – og du behersker dansk og engelsk, både skriftligt
og mundtligt.
Ambitioner om at gøre en forskel? Du får her chancen for at stå i spidsen for et team – for at vise dine
evner som leder – og for at bruge både hovedet, værktøjskassen og erfaringerne, så lagerfunktionen
hele tiden videreudvikles.
Zederkof har en robust vækststrategi – så vi tør godt love dig, at der bliver masser af udfordringer i de
kommende år!
Har du motivationen på plads, så mail ansøgning og CV mærket ”Lageransvarlig” til økonomichef Lars
Madsen, Zederkof A/S: job@zederkof.dk
Ansøgningsfrist: 16. januar 2018
Indledende samtalerunde: 23. januar 2018 i Fredericia.
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Zammen! Kulturen i Zederkof er præget af vores værdier;
Troværdighed, Respekt og Engagement. Vi arbejder sammen,
sparrer sammen og spiller hinanden gode. Vi sætter ambitiøse
mål for vores fælles fremtid, arbejder professionelt og brænder
for at skabe de bedste indretningsløsninger til ude- og indemiljøer.
En imponerende sortimentsbredde og -dybde har åbnet onestop-shopping muligheder for det professionelle segment
inden for caféer, restauranter, hoteller, konferencecentre,
eventvirksomheder, skoler, idrætshaller, forsamlingshuse med
mange flere. Zederkof er en veletableret, danskejet virksomhed
med et stort vækstpotentiale i såvel Danmark som resten af
Skandinavien.

