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MEDARBEJDER TIL LAGER- OG LOGISTIK
AAG søger medarbejdere til fuldtids- og/eller deltidsstilling

OM JOBBET
Grundet travlhed i vores produktion søges medarbejdere til vores lager- og logistikfunktion. Der er tale om stillinger 
på både fuldtid og/eller deltid. Overarbejde kan forekomme i perioder.

Du får et oplæringsforløb, hvor vi lærer dig at blive drivkraften i dine arbejdsopgaver, så du med tiden selv kan tage 
hånd om dem. Vi forventer blot, at dit engagement er højt i en travl hverdag, hvor der favnes bredt. Jobbet kan til 
tider være fysisk krævende, og det forventes derfor, at du er indstillet på at være fysisk aktiv i din dagligdag. Du vil 
bl.a. få ansvaret for nedenstående opgaver.

PRIMÆRE OPGAVER
• Varemodtagelse og varekontrol både fysisk og i vores økonomisystem
• Påpladslægning af varer – herunder lokationsstyring
• Emballering af varer til afsendelse – herunder booking af fragt
• Sikre god orden og renholdelse på lageret
• Løbende kontrol med pallereoler
• Ad-hoc opgaver i produktionen

KVALIFIKATIONER
• Truckkort nødvendigt
• Erfaring fra lager
• Gerne kendskab til Consignor hvori vi booker det meste fragt
• Gerne kendskab til C5
• Læse og forstå instruktioner på dansk og engelsk

SOM PERSON ER DU
• Serviceminded overfor kollegaer, kunder, fragtmænd
• Godt overblik
• Ordenssans
• Fleksibel
• Kvalitetsbevidst 

AAG | AALBORG GUMMIVAREFABRIK A/S - EN VIRKSOMHED I UDVIKLING 
AAG er et firma i vækst, hvor vi lægger stor vægt på medarbejdernes trivsel og personlige udvikling. Du bliver en del 
af et ungt team af kollegaer og en uformel omgangstone. Virksomheden har hovedsæde i Nørresundby og består 
i dag af ca. 35 medarbejdere. Med 90 års erfaring tilbyder vi innovative og kundetilpassede løsninger, som skaber 
værdi for vores kunder. Læs mere om AAG på www.aag.world.

ANSØGNINGSFRIST 28. FEBRUAR 2023
Tiltrædelse snarest muligt. 
Ansøgninger behandles løbende. 

SEND DIN ANSØGNING TIL
Henrik Mellergaard
Teknik, Drift & Kvalitetschef 
Mail: hm@aag.world
Tlf.: 96 35 21 10 | 45 98 15 80 22


