
Kunne du tænke dig at blive 100-meter-mester i at plukke, pakke og modtage varer? Og trives du i et 
uformelt miljø, hvor vi har en frisk omgangstone og ikke er bange for at smøge ærmerne op? Så kan vi netop 
nu tilbyde en spændende uddannelse indenfor lager!

Om dig:
• Du er stabil og ansvarsbevidst med kørekort kat. B. 
• Du har god ordenssans og forstår at arbejde struktureret og selvstændigt i en hverdag med mange forskelligartede op-

gaver
• Du er udpræget holdspiller med godt humør og vægter, at det skal være sjovt at gå på arbejde
• Kendskab til IT
• Derudover skal du kunne begå dig på engelsk, og kan du tysk er det en fordel - men ikke et krav
• Det er et krav, at du skal have bestået grundforløb 2 på uddannelsen

Dine arbejdsopgaver vil blandt andet omfatte:
• Varemodtagelse
• Tømning og læsning af lastbil
• Ordreekspedition
• Kundebetjening og vareudlevering på lager
• Bytur med egen ladbil
• Mindre produktionsordrer og reparation af værktøj
• Vedligehold af udendørs varegård og lageret
• Diverse ad hoc opgaver 

Vi tilbyder:
Vi kan tilbyde dig en afvekslende elevstilling i en sund virksomhed, hvor der er en fri tone, til tider skønsang på trucken og 
”højt til loftet”. 
 
Vi prioriterer, at du får en grundig oplæring og god back up fra dine dygtige og engagerede kollegaer. Der vil blive lagt stor 
vægt på personlige egenskaber, da du vil indgå i et meget uformelt, dynamisk og socialt team, hvor vi har fokus på at arbejde 
efter vores værdier: kompetence, troværdighed og fleksibilitet. Den daglige arbejdsgang vil foregå på vores lager i Lystrup. 

Kort om HauCon:
HauCon A/S er en familiejet virksomhed i vækst, som er grundlagt i 1988. 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 repræsenteret i Danmark, 
Norge, Sverige samt Finland. Vi beskæftiger over 100 medarbejdere, heraf 26 i Danmark. HauCon er certificeret i ISO 9001 
kvalitetsstyring og ISO 45001 arbejdsmiljøledelse. 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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