
 
 
 
 
 
 
 
LAGERCHEF / WAREHOUSE MANAGER SØGES! 
 
Har du lederegenskaber og erfaring med lagerarbejde? Er du arbejdsom, velorganiseret og effektiv. Så er 
du måske det næste medlem af Markberg-teamet! 
 
 
Markberg søger en dygtig, ansvarsbevidst og velorganiseret lagerchef til at tage ansvaret for den daglige 
drift af vores lager i Løsning. 
Markberg er en ambitiøs vækstvirksomhed, hvilket giver vores medarbejdere gode udviklingsmuligheder.  
Fra vores lager sender vi dagligt varer ud til både engroskunder og webshop-kunder over det meste af 
Verden. Vi bestræber os på altid at levere en fantastisk service til store som små kunder, og det er 
afgørende, at du er serviceminded, imødekommende og løsningsorienteret. 
Markberg arbejder med blandt andet Navision, hvorfor det ses som en fordel, såfremt du har erfaring med 
dette. En generel flair og interesse for IT er et plus, da dette vil blive en stor del af dit daglige arbejde. 
 
  
Opgaver: 

- Daglig ledelse af 8-12 lagermedarbejdere 
- Planlægning og koordinering af arbejdsopgaver på lagret 
- Planlægning af vareudsend i samarbejde med salgsafdelingen 
- Forhandling af internationale fragtaftaler 
- Optimering/effektivisering af arbejdsgange på lagret 
- Koordinering af logistik på indkommende varer i samarbejde med indkøb 
- Indkøb af forbrugsmaterialer/emballage mv. 
- Rekruttering af ny medarbejdere 

 
 
Du… 

- Har minimum 3 års erfaring som lageransvarlig / lagerchef. 
- Har gode lederegenskaber og er god til at motivere dine medarbejdere 
- Har øje for at effektivisere alle arbejdsopgaver på et lager 
- Tager ansvar og ejerskab for dine arbejdsopgaver 
- Arbejder struktureret og systematisk 
- Er udviklende og omstillingsparat 
- Har en veludviklet ordenssans 
- Er effektiv og fleksibel 



- Har IT-flair 
- Skriver og taler dansk og Engelsk 
- Har truckkort (Krav) 

 
Interesseret? Så send straks en ansøgning til job@markberg.com. Ansøgninger modtages kun på email. 
NB. Skriv venligst ”Lagerchef” i emnefeltet.  
 

Har du spørgsmål til jobbet, er du meget velkommen til at kontakte Rune Klemmensen på tlf. 86130080 
 
Der er tale om en fuldtidsstilling på 37 timer/uge. 
Arbejdsstedet er Helge Nielsens Alle 7, 8723 Løsning.  
 
Ansættelse Hurtigst muligt. 
Ansøgningsfrist: 10. oktober 2021. 
 
Du kan læse mere om Markberg på www.markberg.dk   
 
Vi glæder os til at høre fra dig! 

http://www.markberg.dk/

