
Lagermedarbejder søges til driftig 

virksomhed i Silkeborg 

Lagermedarbejder søges 

Ved Safco International A/S 

Ønsker du dig et job, hvor du både kan arbejde selvstændigt og samtidig 
bliver en del af et etableret og stærkt team?   

Hos Safco International i Silkeborg, byder hverdagene på en bred vifte af opgaver 

og dagene er derfor sjældent ens. Kulturen er præget af godt humør, 
hjælpsomhed og et højt tempo. 

Vi har mere end 40 års erfaring med at sælge kvalitetsprodukter til 
køkkenindustrien og til dele af byggesektoren. Vi sætter en ære i høj kvalitet, god 
service og tilfredse kunder. 

Du vil indgå som en værdifuld del af et team, hvor der er højt til loftet, og du vil 
opleve, at med den rette indstilling og kompetencer, kan du opnå et stort ansvar i 

virksomheden. 

Vi kan tilbyde dig: 

• En fast plads på holdet, i en virksomhed der er i en rivende udvikling 
• En spændende arbejdsplads, hvor du vil opleve et godt samarbejde med de 

andre i produktionen og på kontoret. 
• Stoltheden over at vi gang på gang lykkedes med at skabe store resultater 

sammen – fordi vi hjælper hinanden. 

Dine primære arbejdsopgaver: 

• Daglig ordreekspedition og pakning af varer 
• Truckkørsel med gaffeltruck og stabler 

• Kvalitetssikring af lager og lageropfyldning af varer og produkter 
• Lageroptælling og ajourføring i databaser (Navision) 

• Ekspedering af kunder 
• Forfaldende oprydnings- og klargøringsarbejde 

• Arbejdstid 8-16  

Vi ønsker at: 

• Du er arbejdssom og strukturet 
• Du trives i en til tider travl arbejdsdag 

• Du kan lide at bruge din fysik 



• Du har truckcetifikat 
• Du kan læse, skrive og tale dansk (og derudover gerne englsk) 

• Du er enten lokal, eller bosiddende inden for max.30-40 minutters kørsel 

  

 Vil du vide mere… 

Hvis du har spørgsmål til stillingen, så er du meget velkommen til at kontakte 

Lagerchef, Thomas Skovgård på 2874 9420, alternativt 
HR-ansvarlig, Helle Hust på 29170477 

Ansøgningsfrist 

Vi håber ovenstående har fanget din interesse. 

Ansøgningsfristen er mandag den 24. oktober 2022. 
Med forventet opstart 1. november eller hurtigst muligt derefter. 

Vi indkalder løbende til samtaler og forbeholder os ret til at ansætte, når vi finder 
den rette. 

Send en motiveret ansøgning og et opdateret CV, snarest muligt til: 

Safco@virk-ant.dk 

Vi glæder os til at høre fra dig  

Safco International A/S 

Se mere om Safco 

  

Kørekort: 

Truck(Truckcertifikat), 

 

https://www.safco.dk/

