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Glunz & Jensen søger Lagerassistent
Glunz & Jensen søger en dygtig Lagerassistent med erfaring fra lagerarbejde, som ønsker at medvirke til at
udvikle vores lager i alle aspekter.
I løbet af 1. halvår 2018 flytter vi alle vores lageraktiviteter til Nyborg. I den mellemliggende periode vil der
således kunne forekomme opgaver på vort lager i Ringe samt vores reservedelslager i Ringsted.
Er du lageruddannet eller har erfaring med lagerarbejde fra et tidligere job og trives du med at have travlt
og er fleksibel med hensyn til arbejdstider og arbejdsopgaver – så har vi en spændende og afvekslende
stilling som Lagerassistent.
Som Lagerassistent kommer du til at arbejde med daglige driftsopgaver på vores lagre, sammen med de
øvrige medarbejdere på lageret. Arbejdstiden er 37 timer om ugen i tidsrummet fra kl. 07.00 – 16.00 fra
mandag – fredag.

Arbejdsopgaver:
 Pluk til salg og produktion
 Pakning og forsendelse af salgsordre
 Udpakning, optælling samt modtagelse af varer i vores IT‐system
 Behandling af returvarer og reklamationer
 Sortering og kontrol af indkomne varer
 Foretage løbende reorganisering/optimering af lageret
 Forefaldende lagerarbejde
Kvalifikationer:
 Erfaring med lagerstyring
 Kørekort og truckcertifikat
 Erfaring eller kendskab til Microsoft Dynamics AX 2009 vil være en fordel
 Ordenssans og overblik
 Teamplayer med selvstændig og løsningsorienteret tankegang
 Fleksibel og omstillingsparat
 Respekterer deadlines med henblik på at give vores kunder den bedste oplevelse

Vi tilbyder:
 Løn efter kvalifikationer
 Pensionsordning
 Et spændende arbejdsmiljø i gode omgivelser
 Et socialt, fagligt, engageret og godt team af kompetente kollegaer
 Mulighed for frokostordning
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Henrik Waage‐Jensen på 25 21 05 79.
Synes du, at ovennævnte lyder spændende og har du lyst til at tage udfordringen op, så send din ansøgning
og CV på job@glunz‐jensen.com senest den 23. februar 2018. Stillingen ønskes besat hurtigst muligt, da der
vil blive afholdt samtaler løbende.

Kort om Glunz & Jensen
Glunz & Jensen er verdens førende leverandør af innovative løsninger til den globale prepress‐industri, hvor
vi udvikler, producerer, sælger og servicerer processorer til offset‐ og flexo‐trykindustri. Vi tilbyder også
eksponerings‐, tørre‐ og belysningsenheder, montageborde, pladestackere og software til overvågning
samt styring af komplette prepress‐processer.
Glunz & Jensen er en anerkendt leder inden for prepress‐teknologi gennem mere end 40 år. Vi har
langvarige relationer med prominente kunder, herunder Agfa, Asahi, DuPont, Flint, Fuji, Heidelberg, Kodak
og MacDermid, som er verdens største leverandører til trykindustrien. Vi markedsfører vores
produktløsninger og services gennem et omfattende og verdensomspændende netværk af distributører og
forhandlere, og koncernen beskæftiger ca. 230 medarbejdere i datterselskaber og produktionsfaciliteter i
Danmark, Slovakiet, USA, Italien, England og Kina.
Vores mål er at være den mest innovative udbyder af hardware og services på vores produktområder, og
herigennem udvide vores markedsandele hos de globale kunder. Samtidig vil vi styrke vores
indtjeningskraft gennem optimering af priser, produktion, logistik og kapacitetsudnyttelse.

