
 

  

  
 

 

Lagermedarbejder til brancheledende 

virksomhed i Aabenraa 
   

Er du ekspert (eller nørd) i struktur, orden og renlighed med sans for kvalitet i alt hvad 
du laver og har du lyst til at blive del af et velfungerende team med gode kollegaer? Så 
slå til nu. Vi mangler en erfaren og uddannet medarbejder til vores lager i Aabenraa. 
 
Arbejdsopgaver: 

• Varemodtagelse og -forsendelse 

• Løbende kontrol af lagerstatus og opdatering af lager- og CRM-system 

• Bestilling af varer og opfølgning på levering 

• Indkøb af varer og småværktøj online / hos lokale forhandlere 

• Læsning og aflæsning med truck 

• Kvalitetskontrol ved varemodtagelse  

• Montage / produktion af diverse halvfabrikata 

• Strukturere, holde orden og rengøre ”hus og have” dvs. lager, laboratorie, 
værksted og udenoms faciliteter 

• Laboratorie – håndtering af vandprøver i robot. 

• Deltage i messeforberedelse og vedligeholdelse af messeudstyr 

• Håndtere biler, værksted, syn mm.  

• Kontakt til vores planlægning og teknikere 

• Adhoc opgaver 
 
Din profil: 

• Du er lageruddannet og har gerne et par års erfaring 
• Du er udpræget struktur og ordensmenneske 
• Du har truckcertifikat  
• Du har flair for IT  
• Du sætter en ære i at levere kvalitet i dit arbejde 
• Du har et højt kvalitets- og serviceniveau og sikrer, at deadlines overholdes 
• Du er en god kollega og evner at arbejde såvel selvstændigt som del af et team 
• Du kan begå dig på tysk, gerne i skrift og tale 

 
Vi tilbyder 
 
Hos Watersystems A/S bliver du del af en organisation der arbejder i den grønne sektor. 
Vi sælger og servicerer decentrale spildevandsløsninger i hele Danmark. Et spændende 
job i en virksomhed i vækst. Vi tilbyder en konkurrencedygtig løn, pensionsordning samt 
sundhedsforsikring. Watersystems beskæftiger 16 kolleger i Danmark og har 
virksomheder i Sverige og Tyskland.  
 
Ansøgning 
 
Send din ansøgning til Watersystems att. Pia Escherich, pe@watersystems.dk. 
Ansøgningsfrist er den 22. juli. Vi vurderer løbende de indkommende ansøgninger og 
indkalder til samtale. 
 
Vi glæder os til at modtage din ansøgning. 
 

 

 
 


