
 

Lagermedarbejder 

 
Har hænderne skruet ordentligt på, erfaring med lagerarbejde og et truckcertifikat og mod på 
at stige ind i ventilationsbranchen - kan du arbejde selvstændigt og opgaveorienteret? Så er 
du måske vores nye lagermedarbejder, som vi søger til en fast fremtidig ansættelse.  

Hos Airtjek udfører vi installations- og projektarbejde inden for ventilation for de største 

typehuse og entreprenørfirmaer i Danmark.  

Airtjek udfører installationer i hele Danmark og vores montører kører ud fra 

virksomheden som er placeret i Odder. I løbet af de kommende år vil virksomheden 

flytte til et helt nyt domicil med en placering meget tæt på motorvejen i Horsens 

Vi har travlt og brug for en ny lagermedarbejder. 

Jobbet 

Som lagermedarbejder vil dine primære opgaver være varemodtagelse, plukke- og 

pakkeopgaver, truckkørsel, læsse og losse biler, samt andre forefaldne lageropgaver. 

Arbejdet kræver en god fysik og en positiv indstilling. 

Der vil også være kontoropgaver i jobbet, hvor du bliver ansvarlig for klargøring / 

fremfinding af sager til montører og teknikere samt kontrol og arkivering af 

fotodokumentation. 

Du vil indgå i et dynamisk team, hvor samarbejde og humoristisk sans bliver vurderet 

højt. Der er tale om en udfordrende og spændende stilling med gode muligheder for 

personlig udvikling og at præge afdelingens udvikling. 

Kvalifikationer 

• Arbejder selvstændigt og tage initiativer på egen hånd 

• Tager ansvar og er ikke bange for at gå forrest på mindre lager projekter 

• Har et almindeligt kørekort 

• Har et truckcertifikat 

• Har erfaring med lagerarbejde 

• Du er en god kollega, og du trives med en hverdag hvor du giver vores montører 

og teknikere en god serviceoplevelse 

Din person 

• Selvstændig men også en teamplayer 

• Arbejder præcist  

• Du arbejder til opgaven er løst 

• Du er loyal, troværdig og overholder altid dine aftaler 

Vi tilbyder 

En afvekslende hverdag med udfordringer, råderum og gode muligheder for at udvikle 

dine kompetencer i takt med at virksomheden udvikler sig med kundernes behov. 

Løn og ansættelsesvilkår efter kvalifikationer. 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Jesper Aablad 2293 1112 

eller jea@airtjek.dk. 


