
Brænder du for at yde den absolut bedste service, selvom hverdagen er travl? Er du skrap til at 
plukke, pakke og modtage varer, og trives du i et uformelt miljø, hvor vi har en frisk omgangstone? 

Vi har travlt i HauCon A/S, og da én af vores dygtige kollegaer på lageret har søgt nye udfordringer, søger vi
derfor en ny logistikassistent til at varetage de daglige opgaver på vores lager.

Dine primære arbejdsopgaver vil være:
• Varemodtagelse
• Af- og pålæsning af lastbil
• Vareudlevering af ordrer til kunder
• Ekspedition af ordrer
• Bytur med egen ladbil
• Vedligehold af udendørs varegård og lageret
• Diverse ad hoc opgaver

Vi modtager løbende gennem dagen flere vareleverancer leveret af udenlandske chauffører, og derfor er det en 
fordel, hvis du kan begå dig på engelsk, tysk eller et andet fremmedsprog - men det er ikke et krav.

Vi forventer, at du:
• Er stabil og ansvarsbevidst med truckcertifikat og kørekort kat. B., BE. Stort kørekort er en fordel
• Har god ordenssans og forstår at organisere og prioritere dine arbejdsopgaver
• Er udpræget holdspiller med godt humør og vægter, at det skal være sjovt at gå på arbejde
• Har dokumenteret erfaring med lagerarbejde
• Er serviceminded og vant til at arbejde i et højt tempo med mange vekslende opgaver
• Er naturligvis fleksibel, når vi travlt på lageret og i huset generelt
• Har kendskab til IT

Vi tilbyder:
Vi kan tilbyde dig en afvekslende fuldtidsstilling i en virksomhed, hvor der er fokus på medarbejdertrivsel, 
sikkerhed og kvalitet. Dine personlige egenskaber vægtes højt, da du vil indgå i et uformelt, dynamisk og socialt 
team, hvor vi godt kan lide at være sammen. Vi afholder årligt flere forskellige arrangementer, ligesom vi ved 
store som små anledninger spiser morgenmad sammen. 

Din daglige arbejdsgang vil foregå på vores lager i Lystrup, hvor du vil få en grundig oplæring og god back up fra 
dygtige og engagerede kollegaer. Vi løfter i flok og arbejder efter vores værdier: kompetence, troværdighed og 
fleksibilitet. 

Du tilbydes en løn, der modsvarer dine kvalifikationer, pensionsordning, sundhedsforsikring med mere.

Kort om HauCon:
HauCon A/S er en sund virksomhed, som er grundlagt i 1988 og i dag er vi én af Nordens førende leverandører af 
specialprodukter og tekniske løsninger til entreprenørbranchen og elementfabrikker. Vores position kan tilskrives 
vores vellykkede strategi om at opfylde vores kunders individuelle behov. HauCon-gruppen er i dag repræsen-
teret i Danmark, Norge, Sverige samt Finland og beskæftiger over 100 medarbejdere heraf 25 i Danmark. Læs 
mere på www.haucon.dk.

Jobbet er med tiltrædelse snarest muligt, og der vil løbende blive indkaldt til samtale, så send din ansøgning inkl. 
CV hurtigst muligt til job@haucon.dk

For mere information eller spørgsmål, skriv venligst til job@haucon.dk
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