
     SafeLight a/s 
 

Lagermedarbejder til SafeLight, Middelfart 

 

Til vores lager i Middelfart søger vi en kvalitetsbevidst og engageret medarbejder, som vil 

være med til at digitalisere vores ”nye” lager. Du vil blandt andet deltage i  

✓ Effektivisere arbejdsgangene. 

✓ Strukturere lager så produkterne er placeret hensigtsmæssigt 

✓ Digitalisere lageret  

 

Som lagermedarbejder på vores lager i Middelfart vil du indgå i et team på 3, bestående af 

2 lagermedarbejdere, (hvoraf du er den ene) og en lager/logistik chef.  

Arbejdet foregår i et uformelt arbejdsmiljø, hvor arbejdsmængden variere meget, du vil 

derfor opleve at du i perioder vil være en del af vores egenproduktion i form af samling af 

forskellige produkter.  

 

Dine arbejdsopgaver: 

• Håndtering og pakning af ordrer. 

• Varemodtagelse og indgangskontrol. 

• Indkøb af varer. 

• Fakturering. (Vi arbejder i C5) 

• Håndtering af webordrer. 

• Fysisk aktivitet – løft af pakker. 

Vi tilbyder: 

• Et spændende arbejde med en god omgangstone. 

• Gode kollegaer. 

• Løn/pension efter overenskomst. Vi tilbyder også sundhedsordning. 

• Flextid. 

 

Vi er løbende opmærksom på din udvikling og du kan se frem til et udadvendt job i en 

afdeling, hvor et godt arbejdsmiljø, orden, kvalitet og systemer er i fokus. 

 

Engageret, fleksibel og dedikeret kollega med styr på detaljen og en forståelse for 

værdien i at samarbejde som et hold 

 

Vi søger en medarbejder gerne med truckcertifikat, men intet krav. Det er vigtigt, at du er 

fleksibel, ansvarlig og trives med at arbejde på en dynamisk arbejdsplads, hvor vi lægger 

vægt på kvalitet og nøjagtighed. 

 



Du er god til at prioritere og planlægge dine opgaver selvstændigt, og det falder dig lige så 

nemt at arbejde sammen med teamet om at løse en opgave. 

 

Arbejdstid.  

37 timer fuldtid 

Mandag til torsdag 08:00 – 16:00 

Fredag 08:00 – 15:00 

Ansøgning 

Vi læser ansøgninger og afholder samtaler løbende. 

Lyder ovenstående som et job for dig, så send os din ansøgning og CV til: jr@safelight.dk  
 
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte: Lagerchef: John 
Rasmussen på 6122 3519. 

Mere info om virksomheden på: www.safelight.dk 
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