
Tømmergaarden A/S har 17 afdelinger med 375 ansatte i Nord-, Øst- og Vestjylland. Vi sælger alle 

former for trælast- og byggematerialer til både private og professionelle kunder. Vores vision er, at 

kunderne kommer hos os igen og igen, og de gør de især på grund af vores dygtige medarbejdere. 

 

 
 

XL-BYG Tømmergaarden Nykøbing søger lager og logistik elev. 

Vi er på jagt efter en lager- og logistikelev til vores afdeling i Nykøbing. Har du lyst til at indgå i et team 
af medarbejdere, hvor der er en god omgangstone, og hvor der bliver stillet store krav til din 
arbejdsindsats, så er dette job måske lige noget for dig. 

Det er ikke så vigtigt, at du til en start kan kende forskel på et søm og en skrue  Du skal have lysten 
og viljen til at lære, samt en personlighed der giver vores kunder lyst til at handle hos Tømmergaarden 
igen og igen. 

Kom med i vores Elevklub 

Hos Tømmergaarden har vi en Elevklub med det formål at lave så gode elevforløb som overhovedet 
muligt! Det vil efter vores begreber sige opfølgning og dialog, faglig og personlig udvikling samt socialt 
samvær i gruppen af elever. 

I Elevklubben afholder vi opstartsdage, temadage, elevture og virksomhedsbesøg! Hermed får du som 
elev gode oplevelser og ikke mindst et værdifuldt netværk med andre elever på tværs af 
Tømmergaardens afdelinger. 

Sådan søger du 

Du skal søge via hjemmesiden tmg.dk. Her finder du vores annonce og link, hvor du kan uploade 
ansøgning og CV. Husk at skrive, at det er hos os i Nykøbing, du er interesseret i at blive 
Tømmergaarden-lager og logistikelev. 

Vi afholder samtaler løbende og slår til, så snart den rette melder sig – så søg NU! 

Har du spørgsmål til elevpladsen, så ring til Kim Kristiansen på tlf. 96702110. Ansøgningsfrist den 29. 
juli. 

 


