Lagerassistent
Erfaren og selvstændig lagerassistent søges til spændende tekstilvirksomhed i Ikast
Det går stærkt hos Thygesen Textile Group og vores datterselskaber, og vi har derfor brug for endnu en lagerassistent.
I tæt samarbejde med de øvrige lagermedarbejdere og vores datterselskaber skal du sikre det bedste flow og lagersystem – både i
relation til modtagelse, lagerstyring, pakning og afsendelse af varer. Vi er midt i en større digitalisering, så kendskab til scannersystem,
Navison og/eller Business Central vil være en fordel. Der er kort vej fra ide til handling, så du skal være omstillingsparat og klar på at
processerne er i forandring.

Dine arbejdsopgaver:
•
•
•
•
•
•
•

Varemodtagelse og vareregistrering
Kontrol af varer
Ordreplukning
Pakning og forsendelse
Lagervedligeholdelse
Lageroptimering i samarbejde med dine kollegaer
Udvikling af processer i samarbejde med nyopstartede datterselskaber

Din profil:
•
•
•
•
•
•
•

Du har erfaring fra en lignende stilling
Du brænder for at gøre en forskel for kollegaer og kunder
Du er selvstændig og handlekraftig med et stort drive
Du er struktureret og kan lide at tage ansvar
Du er vant til at arbejde med ERP-system og har generelt gode IT-færdigheder
Du trives i en tempofyldt hverdag
Ikke bange for forandring og at hverdagen ændrer sig

Thygesen Textile Group er en virksomhed i kraftig vækst, hvor vi hele tiden stræber efter, at gøre tingene endnu bedre.
Et sundt og nærværende arbejdsmiljø med engagerede kolleger, hvor åbenhed, fleksibilitet og medansvar præger vores hverdag.
Vi sætter sundhed i højsædet og tilbyder massageordning, coaching, sundhedstjek, ergo tjek, sund kantineordning og har kontinuerligt
fokus på at spille hinanden endnu bedre. Vi har plads til smil og humor, selvom tingene går hurtigt.
Stillingen er en fuldtidsstilling.
Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte Lagerchef Dennis Mølgaard Jensen, +45 2244 7781.
Ansøgningsfrist: 15.10.22. Vi holder samtaler løbende og ansætter, når vi har fundet den rette
Arbejdssted: Tulstrupvej 13, 7430 Ikast
Tiltrædelse: Hurtigst muligt
Thygesen Textile Group består af en række danske handelsvirksomheder inden for tekstil, der tilsammen beskæftiger +60 medarbejdere i Danmark
samt en produktionsvirksomhed i Vietnam med både strikkeri og systue, der tæller en stab på +600 medarbejdere. Læs mere på www.ttg.dk.

