Kollega til varemodtagelse/forsendelse
Stortrives du i en servicefunktion med en bred
kontaktflade? Og motiveres du af at bidrage til et
korrekt og effektivt vareflow ind og ud af
virksomheden? Så er du måske lige den kollega, vi
søger, til vores varemodtagelse og forsendelse.
OM JOBBET
Som medarbejder i varemodtagelsen/ forsendelsen har du
en central position i virksomheden, da du sammen med det
øvrige forsendelsesteam er ansvarlig for, at kunden altid får
sin vare leveret korrekt og til tiden.
Med Formkons ultrakorte leveringstider, er der altid stor
aktivitet i varemodtagelsen/forsendelsen og du vil derfor
veksle mellem mange forskellige opgaver i løbet af dagen –
både praktiske såvel som administrative.
PRIMÆRE ARBEJDSOPGAVER
• Daglig drift af vareflow ind/ud af virksomheden
• Pakning og forsendelser til underleverandører
• Dokumentation af afsendte varer i vores IT-system
• Ad-Hoc opgaver
OM DIG
Vi forestiller os, at du kommer fra en lignende varelagereller logistikfunktion. Herudover forestiller vi os at:
• Du har en god almen fysisk
• Du trives i en servicefunktion med en bred kontaktflade
• Du har flair for IT + gerne erfaring med Microsoft Dynamics
• Du har gerne et truckcertifikat

VI TILBYDER
Hos Formkon er vi 56 kompetente og dedikerede kollegaer
fordelt på to nærtliggende adresser i Skive. Virksomheden
er præget af et uformelt arbejdsmiljø med en fri
omgangstone og hvor der er høj grad af fleksibilitet.
Herudover er vi en organisation, der i høj grad prioriterer
det sociale fællesskab og ofte samles til sociale
arrangementer.
ANSØGNING
Ved interesse, send ansøgning og CV til os på:
job@formkon.dk
Vi holder samtaler løbende og opfordrer dig derfor til at
sende din ansøgning hurtigst muligt.
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Formkon fremstiller prototyper samt specialdele og fokuserer primært på materialerne aluminium og magnesium. Ved brug af de traditionelle
støbemetoder trykstøbning og gipsstøbning, samt de nyeste teknologier inden for CNC-bearbejdning og 3D print, fremstiller vi med stolthed
komponenterne til fremtidens produkter. Det har vi gjort siden 1985, hvor professionel rådgivning, hurtige leveringstider samt kompromisløs kvalitet er
grundstenene i vores virksomhed.
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