
Lagermedarbejder søges til webshop i rivende udvikling 

Er du struktureret og sætter en ære i et godt udført stykke arbejde? 

Vi søger en lagermedarbejder til vores lager i smukke Skanderborg. Besidder du et højt arbejdstempo og 
sætter du en ære i et godt udført stykke arbejde, så er du måske vores nye kollega. 

Tiltrædelse efter aftale, 37 timer om ugen, skiftende arbejdstider kan forekomme. 

Hos Speedline og Cykelshoppen vægter vi god kundeservice højt, og vi hjælper gladeligt mange 
kunder hver eneste dag med at finde det helt rigtige produkt til netop deres behov. Vi sælger cykler og 
reservedele til scootere i både fysisk butik og på internettet i mere end fem forskellige lande.  

Besøg vores webshops:www.cykelshoppen.dk / www.speedline.dk 

Som lagermedarbejder hos os bliver du en del af vores unge lagerteam. Vi sætter en ære i et godt 
arbejdsklima og gode lagerrutiner, så vi kan sikre vores kunder den bedst mulige oplevelse, når de 
modtager deres varer. Med reference til virksomhedens lageransvarlig vil din primære opgave være 
plukning og pakning af ordrer samt andet forfaldent lagerarbejde. 

En arbejdsdag hos Speedline & Cykelshoppen byder på: 

 Pluk og pakning af webordrer 
 Opfyldning af varer 
 Oprydning af lageret og andre ad hocopgaver 

Cykelshoppen og Speedline beskæftiger over 30 dygtige kollegaer, der brænder for cykler, scootere og 
tilbehør. Vi har siden 2003 arbejdet med e-handel og vores fokus er verdens bedste kundeservice og 
kundeoplevelse. Vi er en virksomhed med store ambitioner og gennemgår en spændende udvikling. Dagligt 
har vi ligeledes mange glade besøgende i vores fysiske butik samt stor aktivitet på vores værksted. 

Dig og dine kvalifikationer: 

 Har et naturligt højt arbejdstempo 
 Er mødestabil og pligtopfyldende 
 Gode IT-kompetencer, samt erfaring med ERP-systemer 
 Er god til at kommunikere med dine kollegaer 
 Truckcertifikat er et plus 
 Ser løsninger hvor andre ser udfordringer og kan begå sig i et til tider, travlt miljø 

Hvorfor arbejde hos Cykelshoppen og Speedline? Du får: 

 En arbejdsplads hvor der er plads til nye ideer og med højt til loftet 
 En flad ledelsesstruktur i et ungt og passioneret miljø 
 Fordelagtige priser på hele vores spændende sortiment, så du altid er godt kørende 
 Arbejdsgiver betalt frokost en dag om ugen 
 Alt hvad hjertet begærer af fri kaffe, te og kakao 

Send din ansøgning snarest muligt til job@speedline.dk. Mærk din ansøgning ”- Lagermedarbejder til 
Speedline og Cykelshoppen-”.  

Har du spørgsmål til stillingen, kontakt venligst Jacob Bach (HR og rekrutteringsansvarlig) på + 45 22 83 09 87. 
Samtaler holdes løbende. 
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