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CHRISTINA JEWELRY & WATCHES 
søger logistik-elev i vores salgs-afdeling
 
Vi har travlt og har derfor brug for en dygtig logistikelev (lageroperatørlærling) med speciale i logistik til 
den 2,5-årige lageroperatørsuddannelse i vores interne salgsafdeling. Elevpladsen er nyoprettet.

En lageroperatør uddannelse passer til dig, der har ordenssans og er god til at samarbejde med andre.  
Ønsker du en afvekslende hverdag inden for lager, logistik og salg, så tilbyder vi en spændende og kompe-
tencegivende uddannelse som lageroperatør.

Du vil indgå som en naturlig del af vores danske salgsteam og vil sammen med dine øvrige kollegaer skulle 
stå for den daglige drift af det danske marked. Som lageroperatørlærling bliver teorien fra skolebænken 
omsat i praksis og du får et indgående kendskab til arbejdet i vores virksomhed, og arbejdet består blandt 
andet i:

•   Modtage, registrere, pakke og emballere vores gods.
•   Anvende din viden om it-systemer til at forstå og bruge vores lagerstyringssystem NAV og C5
•   Oplæring i lagerstyring, kundebetjening, logistikstyring og kvalitetsstyring. 
•   Styre driften af vores lager, herunder forsynings-, distributions- og økonomistyring. 
•   Kontroloptællinger 
•   Vareekspedition og -plukning 
•   Varemodtagelse og -levering. 
•   Vareemballering og -forsendelse.
•   It-lagerstyring, hvor du selvstændigt arbejder med registrering af varer, ud¬skrivning af relevante papirer, mv.
•   Stregkodehåndtering og -registrering. 
•   Indgående QC-kontrol.
•   Medvirke til at forbedre IT-udviklingen og dermed egne arbejdsgange.
•   Direkte kundebetjening
•   Ordremodtagelse og bearbejdning af indkommende ordrer per mail, fax, etc.
•   Modtagelse af diverse telefonordrer
•   Daglig kontakt og back up til de danske sælgere
•   Booking af forsendelser
•   Og mange flere spændende opgaver
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Din profil
Da du bliver en del af en salgsafdeling med fart på forventer vi, at du kan holde mange bolde i luften på 
samme tid og udstråler energi og godt humør. Samtidig taler og skriver du dansk og engelsk, og har afsluttet 
en ungdomsuddannelse.

Som person er du positiv, energisk, tager ansvar og er proaktiv. Du elsker nye udfordringer og ønsker dig en 
afvekslende arbejdsdag. Vores logistik er i den ”lette ende” og er din drøm det ”lidt grovere lagerarbejde og 
kørsel med gaffeltruck”, er vi ikke stedet for dig, for det tunge grej har vi ikke.

Pletfri straffeattest er en forudsætning for ansættelse.
 
Stillingen ønskes besat snarest muligt, men vi venter gerne på den rette. Arbejdssted vil være på vores  
moderne og inspirerende hovedkontor i Herning.

Aflønning
Efter gældende regler, men det er dog et krav, at du bor indenfor en radius af 20 km fra vores kontor. Bor 
du længere væk, hjælper vi gerne med at finde bolig, så dette ikke er hindring for at søge stillingen som  
logistikelev hos CHRISTINA Jewelry & Watches.

Kontakt og ansøgningsfrist
Send venligst din ansøgning og dit CV til CEO Claus Hembo på:
claus@christinadesignlondon.com 

Ansøgningsfrist: 20. august 2020.
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CHRISTINA JEWELRY & WATCHES er i dag Dan-
marks førende designvirksomhed af smykker og ure til 
den danske detailhandel. 
 
Virksomheden har blandt andet vundet Børsens Gazelle- 
pris x 2, og priserne Årets Kvindelige Iværksætter, 
Kvindelige Virksomhedsejeres Inspirationspris, Årets 
VIRKSOMME kvinde 2018, Årets Væksteventyr og er 
8 gange AAA-credit rated. 

Virksomheden blev etableret af Christina & Claus 
Hembo i 2004 i London og har lige siden etableringen 
oplevet en ekspansiv vækst. Filosofien bag konceptet, 
”affordable luxury”, i kombinationen med ægte ædel-
sten i alle smykker og ure, har været epokegørende og 
vist sig som en succes fra dag et. 

Har du lyst til at vide mere om CHRISTINA  er du  
meget velkommen til at besøge os på: 

        www.christinawatches.dk 

        CHRISTINA Watches


