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Andersen & Heegaard søger en lageransvarlig, der trives i en hverdag med mange opgaver og høj faglighed. Som lageransvarlig vil du få ansvaret for al vores
værktøj samt udlevering til teknikerne. Måske er det lige dig, vi søger.
”En pressmaskine, siger du?”
Den sætning vil du ofte komme til at sige som vores nye lageransvarlige. At udlevere
værktøj til vores medarbejdere inden for VVS og el, er nemlig din primære arbejdsopgave. Derudover vil dit arbejde indebære:
• Vedligehold samt indkøb af værktøj
• Affaldshåndtering
• Orden og struktur af kælder samt udenomsarealer
• Klargøring af biler ved nyansættelser
• Styring af budget
Servicegen og stærk i relationer
Når du starter som lageransvarlig hos A&H, kommer du gerne med kvalifikationer fra
et lignende job, hvor du har kendskab til håndtering af værktøj og styring af lager. Vi
håber, du også kan nikke ja til følgende:
• Du kan lide at hjælpe og tager dit bedste servicegen med på arbejde
• Du trives i selv at administrere din arbejdsdag
• Orden, kategorisering og ryddelighed ligger naturligt til dig
• Du er god til relationer, da du har en stor kontaktflade med mange
mennesker på en arbejdsdag
Lidt af det praktiske
Du bliver ansat i en fuldtidsstilling på 37 timer. Arbejdet foregår primært på Knudslundvej i Brøndby, men du vil også skulle ud på vores byggepladser i Storkøbenhavn. I dit
arbejde har du reference til direktøren.
Hvem er A&H?
Vi er 200 dygtige medarbejdere som arbejder med høj faglighed og på spændende
byggeprojekter i Storkøbenhavn og omegn. Vi arbejder med teknik, men frem for alt
arbejder vi sammen og på tværs af fagligheder. Vores kompetencefelt spænder over
VVS, sprinkler, ventilation, el, pharma og industri. Vi kan lide store personalearrangementer og jokes ved frokostbordet. Og vi glæder os til at byde dig velkommen!
Søg stillingen
Vi er klar til at modtage dit CV og din ansøgning, som du skal sende til administrationschef Anna Magaard på anna@aogh.net. Hvis du har spørgsmål til stillingen kan du
fange vores direktør Mads Bengtsson på tlf. 20 80 46 57.
Vi behandler ansøgninger løbende, og der indhentes straffeattest i
forbindelse med ansættelse.
Andersen & Heegaard opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder,
køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

