STARK Lemvig søger Lager- og logistikelev
MÆRK EFTER. ANSØG. START. VIL DU VÆRE EN AF DEM,
DER STÅR BAG HÅNDVÆRKERNE?
Ønsker du et arbejde, hvor du yder en høj service og sikrer
en optimal håndtering af varer? Og har du fokus på fakta og
detaljer, samtidig med at du opretholder en positiv og
kundefokuseret attitude? Så er dette din mulighed for at
kickstarte din karriere i STARK som Lager- og logistikelev.

Det skal være sjovt at være elev
Som elev i STARK får du…

▪
▪
▪
▪

Teamplayer med drive og lysten til at lære
Som Lager- og logistikelev i STARK, er du typen, der…

▪
▪
▪
▪
▪

Har lyst til en spændende og udfordrende
hverdag, hvor der bliver stillet krav til dig.
Har en systematisk tilgang, hvor det falder dig
naturligt at skabe struktur og overblik.
Er så ambitiøs og serviceminded, at du giver
STARKs kunder den bedste oplevelse hver dag.
Er nysgerrig og stiller spørgsmål for at blive endnu
dygtigere.
Vil bidrage positivt til fællesskabet og være med
til at løfte i flok.

Som elev i STARK kan du forvente, at vi tager din karriere
alvorligt. Uddannelsen giver dig en praktisk og udfordrende
hverdag, hvor du får masser af ansvar, og hvor din indsats
og dit engagement værdsættes. Kort og godt: Vi uddanner
dig, fordi vi vil satse på dig – og om muligt gøre dig til en af
fremtidens ledere i STARK.
Bliv klædt på til din fremtidige karriere
Som lager- og logistikelev i STARK får du din daglige gang
på lageret sammen med erfarne kolleger, og du håndterer
en lang række af de praktiske opgaver, der er på et lager.
Opgaverne som lager- og logistikelev er bl.a.:

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Sikre at vi til enhver tid har et salgsklart lager i
form af vareopfyldning og hensigtsmæssig
vareeksponering og placering.
Pluk- og pakning af varer.
På- og aflæsning af lastbiler.
Modtagelse og registrering af varer fra
leverandører.
Truckkørsel.
Trimning af varer.

▪
▪

Et unikt netværk af elever i samme job som dig.
Tilknytning til en lokal mentor gennem hele dit
uddannelsesforløb.
Introduktionsforløb og fælles uddannelsesdage,
hvor du har det sjovt med dine elevkolleger
undervejs.
Udfordringer i en dynamisk og ansvarsfyldt
hverdag med fokus på kundeservice og
håndværk.
Mulighed for at kickstarte en karriere inden for
handel/salg, ledelse eller produktløsninger.
Mulighed for praktikophold i udlandet, da vi er en
del af en nordisk koncern.

STARK vil være kundernes foretrukne samarbejdspartner
Vi er en virksomhed i konstant udvikling, hvor et godt
arbejdsmiljø med medarbejderengagement og –udvikling
vægtes højt. I STARK Danmark er vi ca. 2500 medarbejdere,
som målrettet betjener håndværkere, virksomheder og
private kunder. Vi sætter en ære i at yde god service,
ekspedition og rådgivning til alle vores kunder, og klarer en
travl hverdag med et godt humør – det forventer vi også af
dig.
Kvalifikationer
Du skal opfylde kravene til Lager- og terminaluddannelsen
via gennemført grundforløb 1 og/eller 2. Læs mere om
uddannelsen her og tjek optagelseskravene her eller på din
lokale tekniske skole.
Elevstart
Som udgangspunkt opstartes alle nye STARK-elever d. 1.
august 2020.
Ansøgning
Lige nu søger vi elever i følgende STARK-forretning: Lemvig
Vi læser ansøgninger løbende, så jo før du sender din
ansøgning, jo bedre er dine muligheder. Send din
ansøgning, CV samt uddannelsesbevis/seneste
adgangsgivende karakterer til Afdelingsdirektør, Lars
Vindstrup på lv.lemvig@stark.dk.
Vi ser frem til at modtage din ansøgning.

