
Vi har åbnet et nyt centrallager på Sjælland som ligger i Slagelse som skal levere til vores butikker og kunder på hele Sjælland,  
Lolland/Falster og Bornholm. 

I det daglige vil der være varierede opgaver, hvor deadline, service og kommunikation både internt og eksternt spiller en afgørende rolle. 

Vi søger dygtige lagermedarbejdere med truckcertifikat og gerne med erfaring i aflæsning af lastbiler/containere, køre varer på plads samt plukning 
og pakning af varer til vores butikker. 

ARBEJDSOMRÅDER/OPGAVER
· Pluk og pakning af varer 
· Opsætning af varer i reoler
· Losning/Læsning af containere/lastbiler
· Up front håndtering af skader/mangler 
· Medhjælper til status 
· Opretholdelse af lokationssystemet 
· Adhoc opgaver

FOR AT KOMME I BETRAGTNING TIL JOBBET ER DET VIGTIGT, AT DU: 
· Du må gerne have dokumenteret lagererfaring 
· Har en god fysik, da arbejdet er fysisk krævende (tunge løft) 
· Har truckcertifikat og erfaring med truckkørsel 
· Har tal- & IT-forståelse · Du ved, at det er vigtigt at overholde deadlines 

AF PERSONLIGE EGENSKABER VÆGTER VI HØJT, AT DU: 
· Er mødestabil 
· Er omhyggelig 
· Har lyst til lagerarbejde 
· Kan arbejde selvstændigt og i teams 
· Har et godt humør og er udadvendt 
· Er indstillet på travlhed og kan arbejde med deadlines 

VI KAN TILBYDE DIG:
· En god arbejdsplads, hvor medarbejderne hjælper hinanden  
· Løn efter 3F overenskomst  
· Du bliver 1 af 17 engagerede kollegaer, der starter lageret op 

Hvis du mener, at du er den rette person til jobbet og har lyst til at arbejde sammen med os, så tilbyder vi et godt job i en dynamisk virksomhed, 
hvor din arbejdsindsats er en vigtig del af virksomhedens udvikling. Vi vil meget gerne fortælle mere om stillingen eller om dine muligheder i  
My Home Møbler. Vi afholder løbende samtaler og ansætter derfor når den rigtige er der.

Ansøgning skal sendes til jam@mhls.dk
Vi afholder løbende samtaler og ansætter derfor når den rigtige er der.

VI SØGER DYGTIGE LAGERMEDARBEJDERE  
MED TRUCKCERTIFIKAT

My home møbler åbnede sin første butik i 2006 og er i dag en landsdækkende møbelkæde med 36 butikker i Jylland, Fyn, Sjælland og Bornholm. Vores fælles 
lager og hovedkontor er placeret i Fårup, hvor vi bl.a. har vores egen indkøbsafdeling der køber varer fra hele verden, der bliver i 2020 etableret et lager i 
Slagelse til servicering af Sjællandske butikker.  For flere informationer se vores hjemmeside www.myhomemøbler.dk
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