Lager og- logistikmedarbejder til produktionsvirksomhed i Odense S
Vi søger en medarbejder til vores lager, som i samarbejde med en erfaren medarbejder, skal sørge
for at vores forsendelser kommer ud ad døren til tiden.
Dine primære opgaver bliver pluk og pakning af elektronisk udstyr og tilbehør dertil, modtagelse og
indgangskontrol af varer, samt online booking af transport.
Om dig:
• Du har erfaring med lagerarbejde.
• Du taler og skriver flydende dansk.
• Du kan uden problemer føre en samtale på engelsk – både i skrift og tale. Vi har kunder i hele
verden, som du kommer til at være i daglig dialog med, og derfor er det vigtigt, at du er
driftssikker på engelsk. Yderligere sprog er en fordel, men ikke et krav.
• Du har gode IT-færdigheder og er vant til at arbejde med Microsoft Office-pakken.
• Du har erfaring med NAV eller lignende ERP-systemer.
• Farligt gods-certifikat er en fordel, men ikke et krav (vi tilbyder uddannelse).
• Truckcertifikat er en fordel, men ikke et krav. (vi tilbyder uddannelse).
Opgaver:
• Pluk og pakning af varer.
• Modtagelse, kontrol og registrering af varer.
• Online booking af transport.
• Kontakt med speditører (booking, fortoldninger, indhentning af priser, mm).
• Kontakt med kunder om status på konkrete forsendelser.
• Disponering af materialer til forpakning.
Vi tilbyder
• Løn efter aftale. Ansættelse sker jf. Industriens Overenskomst.
• 37 timers arbejdsuge.
• Pensionsordning og sundhedsforsikring.
• Et attraktivt job i en sund virksomhed i Odense S. (tæt på motorvej og offentlig transport).
• En varieret, aktiv arbejdsdag med gode kollegaer i et uformelt miljø. Vi er 17 medarbejdere
fordelt på tværs af lager, værksted og kontor.
Ansøgning:
Vi håndterer ansøgninger løbende og ansætter, så snart vi har fundet den rette medarbejder. Send
derfor gerne din ansøgning samt CV hurtigst muligt på mail til sk@hsasystems.com.
Tiltrædelse snarest muligt.
Hvis du vil høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Søren Krægpøth på mail
sk@hsasystems.com eller telefon 6610 3401.
HSA Systems blev etableret i 1993 og beskæftiger sig med udvikling og fremstilling af inkjet-printere til industrien. Printerne
bruges til mærkning af produkter og emballage i form af stregkoder, tekst, dato eller anden unik information, samt variabel
tekst til f.eks. adressering.
HSA Systems' udstyr sælges gennem vores afdelinger og gennem et netværk af distributører og maskinbyggere i hele
verden. Størstedelen af vores salg går til eksport og udelukkende B2B.
Med de danske afdelinger i Skovlunde, Aalborg og Odense, salgsafdelinger i Frankrig og Tyskland og produktionsfaciliteter
i Tjekkiet tæller firmaet ca. 60 medarbejdere. På adressen i Odense er vi ca. 20 medarbejdere, som hovedsageligt
beskæftiger sig med salg/markedsføring, teknisk backup, prototyper og produktion. Se mere på www.hsasystems.com.

HSA Systems Sarl
19 Rue de L'Universite | F-93160 Noisy-Le-Grand | France
HSA Systems GmbH
Schierbusch 2a | D-33161 Hövelhof | Germany

HSA Systems
Mileparken 16 | DK-2740 Skovlunde | Denmark | +45 4494 0222
Egegaardsvej 3 | DK-5260 Odense S | Denmark | +45 6610 3401
www.hsasystems.com

