100% friendly

Lagermedarbejder i en
ung virksomhed i vækst
Done by Deer vokser. Til vores lager søger vi nye kollegaer, der vil være med til at tage ansvar for den daglige
drift. Done by Deer beskæftiger ca. 40 medarbejdere og har domicil ved Silkeborg. Vi har ca. 3.000 m2 lager.
Vi forestiller os, at du
/ har et godt overblik, når der plukkes og pakkes
/ trives i et travlt miljø
/ er dygtig til at planlægge din dag, så varerne kommer afsted
/ har flair for IT og dermed evnen til at lære nye systemer at kende
/ arbejder struktureret og kan håndtere løbende uforudsete opgaver
/ er arbejdsom, positiv og god til at samarbejde med administrationen
/ truckcertifikat en fordel.
Vi tilbyder dig
/ et ansvarsfuldt, spændende og udfordrende job
/ muligheden for at træde ind i en virksomhed, som arbejder med WMS lagerstyring
/ en enestående mulighed for at sætte dit præg på dit arbejdsområde og med mulighed for
at få en ansvarsfuld stilling.
/ et travlt og dynamisk miljø i et ungt firma, hvor trivsel vægter højt, og hvor vi synes, det vi laver, er fantastisk
/ en stærk organisation i ryggen, der sikrer, at du får al den nødvendige opbakning til at blive
succesfuld sammen med os.
Løn efter kvalifikationer. Tiltrædelse efter aftale.
Hvis vi har fanget din interesse, så send din ansøgning eller evt. spørgsmål til jobs@donebydeer.com,
mærket ”Lagermedarbejder”. Alle henvendelser behandles fortroligt.
Done by Deer is Danish design with a distinctive graphic edge. Modern lifestyle products for babies and toddlers with a clear
reference to the Scandinavian style of life. The philosophy is simple. We combine innovative design, safety and a daring use of
colours to make every item outstanding!
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