
F&H of Scandinavia i Viborg søger LAGER- OG LOGISTIKOPERATØRELEV 
 
Har du hænderne skruet rigtigt på, og har du lyst til at få en spændende og alsidig lageruddannelse? Så er du 
vores kommende elev! 
 
Som elev på F&H´s lager kommer du til at stifte bekendtskab med alle former for praktisk arbejde på et moderne engroslager. Du 
blive guidet og fulgt tæt under hele elevtiden, og det er vigtigt, at du har gå-på-mod, er nysgerrig og har lyst til at lære. Nogle 
arbejdsopgaver løses selvstændigt, og andre i teams, så en positiv tilgang til såvel opgaver som kollegaer er en selvfølgelighed. 
 
Du skal have bestået grundforløb 2 på Lager- og terminaluddannelsen på en erhvervsskole, før du søger elevpladsen. Din elevtid 
hos F&H varer 2 ½ år, og i denne periode vil du have flere længerevarende ophold på en erhvervsskole. 
 
For øjeblikket er der ansat 60 lagermedarbejdere, og der arbejdes både på dag-, aften- og nathold. Som udgangspunkt skal du 
arbejde på dagholdet, men der kan forekomme kortere perioder, hvor du arbejder på aften- eller nathold. 
 
Arbejdsopgaver: 

• Pluk/ekspedition af varer ved hjælp af Pick-By-Voice 

• Containertømning, herunder også varer på slip-sheet 

• Varemodtagelse – indlagring af varer 

• Tømning af lastbil i varemodtagelsen 

• Afsendelse af varer 

• Flytning af varer 

• Håndtering af returvarer 

• Oprette og vedligeholde logistikdata 

• Opfyldning af varer fra bufferlokation til pluklokation 
 

Vi forventer, at du: 

• Har bestået grundforløb 2 på Lager- og terminaluddannelsen på en erhvervsskole 

• Er seriøs og selvstændig  

• Er positiv, udadvendt og kan lide at yde en god service 

• Er mødestabil og flittig 

• Kan lide at have travlt  

• Har et godt humør og fungerer godt i teams 

• Har kørekort – kategori B 

• Kan sige ja til firmaets kerneværdier 
 

Du tilbydes: 
 

• Tiltrædelse pr. 1. august 2020 

• En spændende elevtid i en vækstorienteret virksomhed 

• En hverdag, hvor du er omgivet af et team af gode kollegaer 

• Gode muligheder for faglige udfordringer  

• Diverse attraktive personalegoder 
 

 
Er du interesseret? 
Du søger stillingen via F&H´s hjemmeside www.fh-as.dk, under stillinger, ledige jobs, hvor du klikker på oplaget ’Lager- og 
logistikoperatørelev’. Vi glæder os til at modtage din ansøgning, som vil blive behandlet fortroligt, inden den 29. maj 2020.  
 
Ved eventuelle spørgsmål kontaktes forsendelsesleder Carsten Laursen på telefon 8928-1373 eller mail til cla@fh-as.dk. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F&H er Skandinaviens førende bolig-brandhouse indenfor kitchen, living og dining, henvendt til de tre kundesegmenter: 
dagligvarehandel, faghandel og B2C. Sortimentet byder på op mod 10.000 forskellige varer fordelt på flere end 20 stærke brands, 
bl.a. Rosti, BITZ, Södahl og Zone Denmark. Dagligdagen byder på et spændende og hektisk miljø, hvor trend, livsstil og design går 
hånd i hånd med sund fornuft og godt købmandskab. Koncernens hovedsæde er i Viborg, og derudover er der salgsselskaber i 
Sverige, Norge og Tyskland samt i Kina. I alt mere end 250 medarbejdere, der hver dag arbejder ud fra kerneværdierne innovation, 
kompetence, kvalitet, ordentlighed og engagement. 
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