
 

 

ELEV lager og logistik søges 

Til vores lager i Randers, søger vi en lager og logistik elev til snarlig tiltrædelse. 

Vi forestiller os, at du har truckcertifikat og kørekort, og har afsluttet de obligatoriske skoleophold, der gør dig egnet til 

at starte i lære som lager og logistik elev, således er du klar til at indgå i vort lager team. 

 

Opgaverne    Vi forventer du har/er 

Læsse og losse biler   Bestået logistikeksamen 

Ind og udlevering af gods   Målrettet 

Pick and pack af kundevarer   Løsningsorienteret 

Mærkning og sortering af kurérforsendelser  Ordenssans og selvkørende 

Køre kurérture, afhentning levering forsendelser Klar til vekslende arbejdstider 

Diverse forefaldende  lagerarbejde  Humor og gåpåmod 

 

 

Vi viser dig tillid og du kommer til at arbejde selvstændigt med dine arbejdsopgaver. Vi klæder dig på, og du kan møde 

fremtiden med en uddannelse indenfor lager- og logistik, der giver dig mange fremtidsmuligheder. 

 

Uddannelsens varighed er 2,5 år + 6 måneders grundforløb 

 

Vi kan tilbyde dig en god uddannelse, et spændende job, gode, unge motiverende og inspirerende kolleger, i en 

utraditionel virksomhed ledet af partnere, som træffer de nødvendige beslutninger via korte kommandoveje. 

 

Ansøgningsfrist er den 18. januar 2019 – og der vil blive afholdt jobsamtaler medio uge 5. Såfremt du ønsker mere 

information, kan du kontakte afdelingsleder og partner Daniel Markmøller direkte 88 44 47 11 eller mobil 26 73 98 34. 

 

Mail din ansøgning til: INTERFJORD Randers A/S job@interfjord.dk 

 

 

Hvis du vil vide mere om vores virksomhed besøg vores hjemmeside www.interfjord.dk 

 
 

 

INTERFJORD er en velrenommeret partner ejet virksomhed som formidler et bredt udvalg af lager, logistik og transportydelser af høj kvalitet og 

service, på det nationale og internationale transportmarked. Vore målsætninger er også fremover at lægge vægt på at være lokale og fastholde vor 

position som den gode seriøse samarbejdspartner med format til at betjene kunder overalt. Vi har kontorer i Randers, Glyngøre, København, 

Frederikshavn, Stavanger og Krakow og beskæftiger 100 medarbejdere. 
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