
Becher Madsen Service – Firmaservice uden grænser siden 1988 

Vi skaber frihed 
 

 

Lagermedarbejder til Pluk og Pak 

Står du og mangler et job - Så står vi og mangler dig.  

Vi søger lagermedarbejdere, der har lyst til at arbejde fra kl. 7-15 eller kl. 15-23 i 

hverdagene. Weekendarbejde kan forekomme i travle perioder. 

Arbejdet 

Arbejdsopgaverne vil være: 

- Pluk og pak af ordrer med håndscannere 

- Klargørelse til forsendelse 

- Booking af fragt 

- Øvrigt lagerarbejde 

 
Vi værdsætter gode holdspillere, som hjælper til med at nå deadlines, sikrer en høj 

kvalitet og bidrager til en god stemning på arbejdspladsen. Du vil komme til at arbejde 

sammen med minimum 1-2 kollegaer på lageret, hvor tonen er uformel, og der er 

frihed under ansvar. 

Vi tilbyder: 

- En timelønnet stilling med tillæg efter kl. 18 og i weekender  

- En familieejet virksomhed der værdsætter sine medarbejdere meget højt 

- Frihed under ansvar  

- En hverdag præget af travlhed, men med humør i en uformel omgangstone 

Vi forventer: 

- At du kan håndtere en håndskanner  

- At du kan udføre simple opgaver på en pc 

- At du er mødestabil og kommer til tiden  

- At du er omhyggelig og ansvarsfuld  

- At du taler og skriver enten dansk eller engelsk  

- At du er fleksibel og effektiv 

Arbejdstid: 

Arbejdstiden vil være kl. 7-15 og 15-23 alt efter om, du har dagvagt eller aftenvagt. Vi 

vil hovedsageligt arbejde mandag til fredag, Der kan opstå weekendarbejde i travle 

perioder. 

Sådan søger du: 

Send dit CV og din ansøgning til job@becher-madsen.dk  

Stilling  
Fuldtid/deltid. 

Ansøgningsfrist 
Løbende 

Arbejdssted 
3650 Ølstykke 
3550 Slangerup 
 

Særlige krav 

- Flydende dansk eller engelsk 

 

Fordele 

- Truckkort 

- Hverdagsbrug af it 

 
Hvem er vi? 

Vi er en logistik- og distributions 
virksomhed, som dyrker service, 
fleksibilitet og kvalitet i stor stil, 
da vi lever og ånder for vores 
kunder. 
Vi har ikke et produkt selv, men 
yder en service overfor vores 
kunder, som giver dem en 
kæmpe frihed til at fokusere på 
at vækste. 
 
Du kan læse mere om os på 
vores hjemmeside www.becher-
madsen.dk. 

 

Ansøgning 

Send dit CV og din ansøgning 
til job@becher-madsen.dk 
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