Er du Speedline A/S' nye lagerelev?
Vi søger en engageret lagerelev, der ikke er bange for at tage fat, og som vil trives i en mindre virksomhed
med en uformel omgangstone.

Du vil primært komme til at arbejde med:





Plukning og pakning af ordrer til afsendelse - det vil både være mindre pakker samt scootere og
cykler
Varemodtagelse, vareudpakning og opfyldning
Løbende lageroptimering
Generelle lageropgaver

Om dig:









Du er omhyggelig med dit arbejde og har en god ordenssans
Du er rutineret bruger af IT
Du er en teamplayer og hjælper gerne dine kolleger
Du læser og skriver dansk
Du er fleksibel og omstillingsparat
Du trives med at have nok at se til og er ikke bange for nye tiltag
Du arbejder selvstændigt med dine arbejdsopgaver
Du må gerne have overstået grundforløbet, men det er ikke et krav.

Vi tilbyder:




Et udviklende job i en virksomhed, der sætter stor pris på sine medarbejdere
Gode muligheder for selv at være med til at præge jobbet
Arbejdstiden ligger i tidsrummet 8-17.30, arbejdsplan aftales med den enkelte. Lørdagsarbejde kan
forekomme.

Sådan søger du jobbet:
Hvis du gerne vil blive en del af Speedline A/S som lagerelev, så send os en motiveret ansøgning mærket
"Lagerelev" enten til job@speedline.dk eller Speedline A/S, Sverigesvej 19, 8660 Skanderborg. Løn efter
gældende overenskomst. Ansøgningsfrist: 10/7 2018 - vi afholder samtaler løbende. Startdato: 1/8 2018
eller snarest muligt.

Om Speedline A/S:
Hos Speedline sælger vi cykler, scootere samt beklædning, udstyr og reservedele til begge, og vi sender
årligt mere end 30.000 forsendelser. Historien om Speedline startede helt tilbage i 1998 med en lille butik
midt i Skanderborg. Dengang bestod sortimentet udelukkende af scootere og scooterdele. Der er sket rigtig
meget siden da, og helt tilbage i 2001 startede vi den første og noget simple version af en webshop. I 2009
blev cykler og cykeldele en del af vores sortiment, og siden da har det for alvor taget fart. I dag holder
Speedline til i industrien i Skanderborg, hvor det blev nødvendigt at udvide drastisk for et par år siden. Nu
har vi 1600 m2 at boltre os på, og i dag er vi 12 fuldtidsmedarbejde samt 5 ungarbejdere, der hjælper til på

lageret. Vi har vores fysiske butik med mange og trofaste kunder fra Skanderborg og opland, og mange af
dem vælger som en naturlighed også at benytte vores cykel- og scooterværksted med dygtige og erfarne
mekanikere. Webshoppen drives fra samme adresse med fast lagerpersonale, og vi sender dagligt cykler,
scooter, dele og udstyr til hele Danmark.

