LAGERMEDARBEJDERE MED TRUCKCERTIFIKAT
SØGES
HAR DU TRUCKCERTIFIKAT OG ERFARING MED LAGERARBEJDE? HAR DU MOD PÅ NYE
UDFORDRINGER OG LYST TIL ET SELVSTÆNDIGT OG AFVEKSLENDE JOB?
JKS søger erfarne og fleksible lagermedarbejdere med truckcertifikat til kortere og længerevarende vikariater i Viborg og
omegn.
Arbejdsopgaver:
Arbejdsopgaverne er meget varierende, og kan være inden for følgende områder:
• Kørsel med truck
• Pakning
• Plukning
• Kontrol
• Forefaldende lagerarbejde
Faglige kompetencer:
• Du har praktisk erfaring fra lagerarbejde
• Du arbejder selvstændigt, struktureret og effektivt
• Du er selvkørende og tager aktivt del i arbejdsopgaverne
• Du har ordenssans, er omhyggelig og kvalitetsbevidst
• Du er ansvarsbevidst og pålidelig
• Kendskab til PC på brugerniveau
• Hygiejnebevis er en fordel, men ikke et krav
• Truckcertifikat
Personlige egenskaber:
• Du er omgængelig og imødekommende
• Du er stabil og møder til tiden
• Du er fleksibel i forhold til arbejdstid og -opgaver
• Du er i god fysisk form, da arbejdet kan være fysisk krævende
• Du kan fremvise straffeattest
Du bliver ansat af JKS på overenskomstmæssige vilkår.
Interesseret?
Opret dit cv på vores hjemmeside: www.jks.dk/cv
Vi ser frem til at høre fra dig.

Vil du automatisk i betragtning til andre lignende stillinger?
Opret dit cv på jks.dk/cv. Så kontakter vi dig, når der er relevante jobs, der passer til dine kvalifikationer og ønsker. Det er
nemt, gratis og uforpligtende.
Vi behandler ansøgninger løbende og stillinger kan derfor blive besat inden ansøgningsfristens udløb.

Information om jobbet

Arbejdssted:
Viborg

Kontaktoplysninger
Kontaktperson
Viborg
Jernbanegade 1

Oprettet:
03.01.19

8800 Viborg

Udløber:
27.12.19

Tlf: +45 87 40 07 50

Branche:
Lager/Logistik

Kitt Hartly Mark

viborg@jks.dk

Afdelingschef

Jobtype:
Vikariat

T: +45 87 40 07 55
M: +45 61 63 07 39

Jobkategori:
Lagerarbejde m.v.

khm@jks.dk
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Rødkløvervej 2 6950 Ringkøbing

T: +45 70 150 750

