Erfaren operationel leder søges til Egholm A/S lager og reservedelsekspedition
-med fokus på drift, optimering og effektivisering
Har du erfaring som lageransvarlig, og trives du med at lede en mindre gruppe af medarbejdere,
samtidig med at du skal optimere og effektivisere lageret?
Hvis du derudover kan mestre at være et vigtig bindeled, og har ansvarlighed og god struktur, er det måske
lige dig, vi søger til en spændende stilling hos Egholm A/S i Lemvig. Egholm A/S søger en ambitiøs og
kompetent leder af lager og reservedelsekspedition med flair for logistik og optimering, med tiltrædelse
snarest muligt.
Du vil få en central rolle i Egholm A/S, et spændende og udfordrende job, hvor du får mulighed for at udvikle
dig og sætte dit eget præg og gøre en forskel.
Du vil få ansvaret for den daglige drift af lageret samt ledelse af et mindre team af medarbejdere, hvor du både
skal lede og fordele arbejdet, samtidig med at du selv går forrest med løsning af de daglige opgaver. Herunder
får du ansvaret for forsyning af materialer til egenproduktion, specifikke reservedelsopgaver og ekspedition
af reservedele, som dagligt distribueres til hele verden.
Kvalifikationer og kompetencer
•
•
•

•
•
•
•
•

Du har en relevant uddannelse med god erfaring fra en lignende stilling.
Du er proaktiv og tager ejerskab for opgaverne, udviser ledelse, går forrest og ikke mindst ser muligheder
fremfor begrænsninger, da jobbet som lager-leder er meget selvstændigt.
Du er imødekommende og med til at sikre den gode dialog og godt samarbejde på tværs af organisationen.
Du skal derudover kunne arbejde på egen hånd, være målrettet og struktureret, og ikke mindst kunne
bevare overblikket i pressede situationer. Du får berøringsflade til Egholms leverandører og kunder.
Du skal sikre at lageret altid fremstår pænt og ryddeligt. Derfor lægges stor vægt på god struktur og
udpræget ordenssans. Du holder fokus på et godt og sikkert arbejdsmiljø.
Du er serviceminded og fleksibel
Du har gode kommunikationsevner, og du kan begå dig på dansk og engelsk.
Du er god til IT herunder Office 365 og er ikke bange for at tilegne dig ny viden.
Kørekort og truckcertifikat er et krav.

Om Egholm
Egholm A/S er en familieejet og familiedrevet virksomhed, med dybe rødder i Vestjylland og beskæftiger cirka
95 medarbejdere. Egholm udvikler, producerer og markedsfører redskabsbærer, til renholdelse og
vedligeholdelse af veje, parker og udendørsarealer året rundt. Redskabsbæreren skal være en Egholm-løsning,
som er miljøførende og hvor redskabsbæreren og det enkelte redskab, fungerer som én enhed. Egholm er
karakteriseret ved kvalitet og kvalitetsprodukter. I Egholm arbejder alle ud fra Egholm-ånden, som er
kendetegnet ved stoltheden over produkterne og frihed under ansvar. Der er plads til alle på holdet, og alle
bliver set som en vigtig medspiller.
Ansøgning
Send din til ansøgning og CV til info@egholm.dk mærket ’Lager’. Ved spørgsmål til stillingen er du velkommen
til at kontakte Martin Wingaa, på telefon 4030 8964 eller mail mwi@egholm.dk
Ansøgere vil løbende blive kaldt til samtale hos Egholm A/S i Lemvig

