Lagerkoordinator søges til Nordic Seafood i Hirtshals
Kan du bevare overblikket og holde fokus, når det går stærkt, og er du god til at prioritere dine opgaver?
Så er det lige dig, vi mangler.
Til vores hovedkontor i Hirtshals søger vi en lagerkoordinator, som vil være en del af et team af dygtige og erfarne kolleger på
vores produktionskontor.
Vi sørger for en grundig oplæring, men ser gerne, at du har erfaring med lagerstyring og er vant til at løse administrative opgaver.
Arbejdet består bl.a. af:
• Klargøring af ordrer, så de kan plukkes på vores lager
• Reservere varer op i vores system
• Lægge nye varer på lager i vores system
• Lave lagerafstemninger
• Forefaldende opgaver på produktionskontoret
Hvem er du?
Du er hurtig til at lære nyt og trives med at have mange bolde i luften. Du har ordenssans og arbejder systematisk og omhyggeligt
med dine opgaver. Som person er du robust og løsningsorienteret.
Du er god til IT, og har du erfaring med Navision eller lignende system vil det være et plus.
Vi tilbyder
Vi tilbyder et job i en spændende international virksomhed, hvor åbenhed, humor og godt kollegaskab betyder meget. Du kan læse
mere om os på www.nordicseafood.com
Stillingen er på fuld tid og aflønnes efter erfaring og kvalifikationer. Vi tilbyder derudover PFA pensionsordning og helbredssikring
samt mulighed for madordning. Tiltrædelse snarest muligt efter nærmere aftale.
Interesseret?
Du søger stillingen ved at sende din ansøgning og et CV på mail til job@nordicseafood.com.
Vi holder ansættelsessamtaler løbende i rekrutteringsforløbet, og stillingen er åben, indtil rette kandidat er fundet.
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte HR Manager Dorte Bødker på telefon 29 48 98 10.
Vi glæder os til at høre fra dig.

Nordic Seafood koncernen er en af Europas største udbydere af fisk og skaldyr fra hele verden. Vi har egen import og sælger gennem salgsselskaber i Danmark, Tyskland, Frankrig,
Holland, Kroatien og Italien. Hovedkontoret er placeret i Hirtshals, hvor der også er produktion og fryselager. Koncernen beskæftiger ca. 180 medarbejdere og omsætter årligt for
over 3 mia. DKK. Koncernen ejes af Nippon Suisan Kaisha Ltd. i Japan, som er en af verdens største producenter og distributører af fisk og skaldyr.

