LAGEREKSPEDIENT SØGES

Grundet travlhed, søger vi hurtigst muligt, en fuldtids lagerekspedient til vores lager på Bondovej i Odense
SV, som er autoriseret forhandler af Citroën og DS. Vi forventer at du har en uddannelse inden for lager og
logistik eller endnu bedre, at du allerede arbejder på et lager i Autobranchen. Du kommer til at indgå i et
dagligt eftermarkedsteam, på 5 medarbejdere.
Det daglige arbejde omfatter bl.a.
• Forplukning af reservedele
• Udpakning
• Telefonekspedition
• Behandling af skader fra eget og andres pladeværksted
• Optælling ved status
• Ekspedition af egne mekanikere
Vi tilbyder
• Muligheden for at arbejde med nogle af branchens stærkeste brands.
• En spændende hverdag i fællesskab med dygtige og motiverede kolleger i et afslappet og uformelt
miljø.
• Oplæring i vores IT systemer.
• En selvstændig og varieret hverdag med skiftende arbejdsopgaver.
• Løn efter kvalifikationer.
Vi forventer at
• Du har erfaring indenfor lager og logistik fra tidligere job.
• Du har et stort drive og trives i en hverdag med speederen i bund.
• Du er engageret, smilende og imødekommende.
• Du har kendskab til IT på brugerniveau.
• Du er fleksibel og bor i lokalområdet (+ 30 min. køreafstand af bilhuset).
Ansøgning og tiltrædelse
• Ansøgningsfrist: Hurtigst muligt.
• Tiltrædelse: Hurtigst muligt.
• Bemærk at vi vurderer ansøgninger løbende, og derfor opfordrer vi dig til at søge stillingen hurtigst
muligt.
Finder du jobbet interessant, ser vi frem til at modtage din ansøgning via e-mail til job@karvil.dk.
Har du spørgsmål, kan du kontakte lagerchef Søren Sjøstrand på ss@karvil.dk eller tlf. 25 30 22 41.
Karvil Biler A/S har syv bilcentre i hhv. Odense SV, Middelfart, Fredericia, Svendborg, Aabenraa (Jes P. Jessen) og forhandler mærkerne Ford,
Mazda, Nissan, Citroën, DS, Mitsubishi, Hyundai og Kia. Kundetilfredshed er kodeordet hos Karvil Biler både i forhold til salg og service.
Medarbejdere hos Karvil Biler har et højt kompetenceniveau, og Karvil Biler ønsker derfor at ansætte de bedste medarbejdere og sikre, at der
er gode muligheder for udvikling og uddannelse.
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