Tantec søger struktureret og fleksibel lagermedarbejder
Vil du arbejde i en spændende virksomhed med mulighed for både personlig og
faglig udvikling? Vil du samtidig også være en del af et stærkt og innovativt team
som er med til at producere højteknologiske løsninger til bl.a. Siemens, Pirelli,
Rolls Royce, F1 Red Bull Racing Team, Novo Nordisk, Coloplast og mange flere
spændende kunder.
Tantec søger dygtig lagermedarbejder, som sætter ære i at levere god kvalitet i
højt tempo og kan bevare overblikket, også når det går rigtig stærkt.
Hos Tantec har vi et mål om at være en attraktiv arbejdsplads, der tiltrækker og
fastholder dygtige og engagerede medarbejdere. Vores mission er at agere som
en kundeorienteret virksomhed, der gennem kompetente, fleksible og kreative
medarbejdere, skaber innovative løsninger.
Som ansøger forventer vi, at du besidder følgende faglige og personlige
kvalifikationer
•
Er stabil og engageret, og med positiv tilgang til arbejdsopgaverne
•
Et positivt væsen der lægger op til samarbejde på tværs af afdelingerne
•
Føler ære og ansvarlig i opgaverne
•
Har lagererfaring
•
Er selvstændig og ansvarsbevidst i dit arbejde
•
Er villig til at overarbejde, når dette er nødvendigt
•
Kan tale, skrive, læse og forstå dansk uden problemer
•
Har truckcertifikat
•
Ren straffeattest
Dine opgaver vil være meget varierende, og du vil også skulle lave forefaldende
arbejde til vores produktion. Typiske opgaver vil være:
•
Pluk og pak af såvel små reservedele til store maskiner
•
Varemodtagelse
•
Genopfyldning af varer
•
Afsendelse af varer
•
Forefaldende lagerarbejde
•
Forefaldende produktionsopgaver
•
Du vil også i enkelte tilfælde agere som chauffør; enten for at hente en 		
kunde eller en vigtig reservedel
Vi tilbyder
Du tilbydes en spændende og ansvarsfuld fuldtidsstilling i en virksomhed i sund
udvikling og vækst. Der er tale om en moderne arbejdsplads med sundheds-,
morgenbrøds- og frugtordning. Hos Tantec har vi et godt arbejdsklima med kontakt til gode og dygtige kollegaer.
Ansøgning og kontakt
Vi holder samtaler løbende og ansætter, når vi har fundet den rette kandidat til
stillingen. Send din ansøgning og relevante bilag til job@tantec.com
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte produktionschef
Jesper Uhrenholt på tlf. 76 84 08 50
We have more than 40 years of experience in delivering and manufacturing quality, high-end surface
treatment products for any industry. Tantec continuously develops new innovative solutions for a
demanding marked.
The Tantec Group is a privately held company founded in 1974, and is a leading manufacturer of
standard and customized Plasma and Corona systems for surface treatment of plastics and metals
to enhance adhesion properties. Tantec surface treaters are sold worldwide to end-users and OEM’s
through our own branch offices and more than 30 partners worldwide.
Tantec A/S is the headquarter located in Lunderskov, Denmark, in a purpose-build factory from 1989,
housing sales, service, research and development of specialized mechanical and high quality electronic surface treatment equipment.

www.tantec.com

