
Vores tidligere lagermedarbejder er gået på pension, og vi søger en ny medarbejder til at indgå i vores engagerede
produktionsteam sammen med vores rustfrie smede og servicemontører. Vi er netop flyttet i nyt domicil i Brabrand
og er kommet godt på plads. Nu skal vi have løftet vores lager og -styring til næste niveau.

Arbejdet vil primært bestå af:

� Varemodtagelse af råvarer og komponenter
� Pakke dele til produktioner og montageopgaver
� Forsendelser til kunder og samarbejdspartnere
� Indkøb af standardkomponenter ud fra vore samhandelsaftaler
� Transport til/fra underleverandør
� Styre af- og tilgange til lageret samt orden og ryddelighed på lageret
� Udføre årlig lageroptælling
� Øvrigt forefaldende arbejde

Vi forventer:

� At du har erfaring med lagerarbejde og kendskab til indkøb
� Truckcertifikat
� Trailerkørekort (B/E)
� Kvalitetsbevidst og systematisk
� Positivt mindset og gode samarbejdsevner
� Er vant til at arbejde med alm. IT-systemer
� Kendskab til mekaniske og elektriske komponenter er en fordel
� Erfaring med lagersystemer og -styring er en fordel

Vi kan tilbyde spændende opgaver, en del af et engageret team, gode arbejdsvilkår og løn efter kvalifikationer.

Har du spørgsmål til stillingen så kontakt Driftschef Bjarke Busk Pedersen på 24608863

Kunne dette job være interessant for dig, så send en ansøgning med CV til bbp@vandogteknik.dk

Vi afholder samtaler løbende og tiltrædelse er hurtigst muligt.

Vand og Teknik A/S
søger

Lagermedarbejder

Om virksomheden:

Vand & Teknik A/S er en virksomhed med godt 50 medarbejdere, der er eksperter i projektering og levering af
teknisk udstyr til vandforsyninger – indenfor nybyggeri såvel som renoveringsopgaver. Vi er systemleverandør og
arbejder på hele projektet fra planlægning til projektering, levering og procesindkøring.

Vand & Teknik A/S blev stiftet i 2005. Vi holder til i Braband, hvor vi just (sommer 2021) er flyttet ind i et nyt
hovedkontor og rustfrit værksted.

Vand og Teknik A/S, etablerede i 2018, sammen med Ingeniør Huse A/S og ATES A/S et fælles holdingselskab
ENVATEK. ENVATEK er specialiseret indenfor vand og energi. Det fælles mål for koncernen er rådgivning og
projektering samt levering af fremtidens bæredygtige anlæg inden for vandforsyning, energiproduktion og
lagringsløsninger på fjernvarme- og køleområdet.
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