6. januar 2020

Erfaren lagermedarbejder søges til Rødekro
Til vores metalfabrik i Rødekro søger Rose Holm A/S en engageret lagermedarbejder med truckcertifikat.
Dine erfaringer med lagerarbejde, gør at du er vant til at bidrage til at både kunder og kollegaer er glade og
tilfredse. Til gengæld lover vi en arbejdsplads med en hverdag præget af udfordringer, sammenhold og
medbestemmelse.
Om jobbet:
Du er en ansvarsfuld og erfaren lagermedarbejder med både kvalitetssans, overblik og detaljefokus i orden.
I tæt samarbejde med vores lageransvarlige Jørn, sikrer du at lageret fungerer, så Rose Holms aktiviteter og
arbejdsopgaver altid håndteres effektivt. I dit arbejde kommer du til at udføre forskellige forbundne
lageropgaver. Bl.a.:
-

Ajourføring af indgående lagerleverancer, herunder modtagelse og afsendelse af varer samt
indgangs- & udgangskontrol
Træk af ordrer, plukning af varer samt træk af følgesedler
Ydermere vil der være en del mindre montage opgaver, som kan være fysisk krævende

Om dig:
Du er rutineret bruger af teknologi og erfaren i at arbejde med ERP-systemer – især SAP. Det er desuden
vigtigt, at du har erfaringer med plukning af varer samt forsendelses-/modtagelsesarbejde.
Truckcertifikat er et krav. Sprogligt er du flydende i dansk. Engelsk mestrer du i tale og forståelse. Kan du
tysk, er det et klart plus.
Som person er du positiv, hjælpsom, ansvarsfuld, selvstændig og initiativrig. Vi forventer at du vægter
samarbejde højt og håber at du har ambitioner om altid at yde dit bedste. Du skal være logisk tænkende,
kunne arbejde selvstændigt og have flere bolde i luften ad gangen, uden at miste overblikket.
Om os:
Rose Holm A/S er en ejerledet metalvirksomhed med ca. 30 ansatte. Vi har hovedsæde i Lynge, nord for
København og i 2019 har vi udvidet vores produktion ved at etablere fabrik i Rødekro.
Vi vækster og investerer løbende i ny produktionsteknologi. Gennem en lang årrække har vi opbygget en
stabil og loyal kundekreds, hvilket gør at vi i dag er internationalt førende inden for
kvalitetsbefæstningsløsninger i stål: vores rullede gevind og bolte er vitale dele i toneangivende brancher –
bl.a. vindmølleindustrien - rundt om på kloden.

Vores kunderelationer er langvarige, vi er agile og vores faglige niveau er højt. Vores omgangstone er
uformel, dagligdagen tempofyldt og når vi vækster meget, skyldes dette ikke mindst at vi er åbne,
ordholdende, engagerede og altid spiller hinanden gode.
Vi er m.a.o. kendt for vores stærke holdånd, som vi værner om dagligt. Vi har lavt til loftet og brænder du
for sagen, vil du opleve at mange af dine forslag hurtigt føres ud i livet.
Er du interesseret i stillingen, så send din ansøgning samt CV hurtigst muligt til dir. Ann Bokkenheuser på
arb@roseholm.dk Vi indkalder løbende egnede kandidater. Tiltrædelse snarest muligt.
Du er selvsagt også velkommen til at kontakte fabrikschef Jon Simonsen på telefon 2285 0877 eller via
jsi@roseholm.dk.

