
LAGERMEDARBEJDER 
AARS, NORDJYLLAND

Der er gang i kedlerne hos Kimbrer Computer, og vi 
søger derfor en energisk, engageret og kvalitetsbe-
vidst lagermedarbejder, som har lyst til at tage fat 
og arbejde i et tempofyldt miljø.

Som lagermedarbejder i Kimbrer Computer vil du kom-
me til at arbejde fast fra virksomhedens lokation i Aars. 
Her vil du være involveret i en lang række spændende, 
udfordrende og varierende opgaver i forskellige lager- 
og logistikfunktioner, der er med til at sikre vores høje 
kvalitets- og servicestandarder.

Dine primære arbejdsopgaver vil være:

• Varemodtagelse, kontrol og optælling

• Registrering af varer i vores it-system

• Varepluk med scanner samt pakning og klargøring af 

 ordrer til forsendelse

• Vareopfyldning samt lageroptimering og  

 ajourføring af lagerstyring

• Oprydning og forefaldende lagerarbejde
 

Din profil:
For at blive en succes i stillingen er det vigtigt, at du er 
struktureret, fleksibel og serviceminded med fokus på at 
bidrage til øget kundetilfredshed. Derudover forventes 
det, at du:

• Har erfaring med brug af it-systemer og -værktøjer

• Har ordenssans, et godt overblik samt lysten  

 og viljen til at bidrage til det samlede resultat

• Er engageret og kan lide at tage ansvar

• Er omhyggelig og kvalitetsbevidst

• Er løsningsorienteret og god til at arbejde under pres

Den ideelle kandidat er en troværdig og loyalitetsska-
bende holdspiller, som trives i et hurtigt og tempofyldt 
miljø og har evnen til at arbejde både selvstændigt og 
i teams. Kimbrer Computer søger samtidig en medar-
bejder, der er ansvarsbevidst, disciplineret og formår at 
prioritere sine opgaver – hele tiden med virksomhedens 
strategiske mål for øje.

Din uddannelsesmæssige baggrund er ikke afgørende, 
men det er en klar fordel, hvis du har erfaring fra lignen-
de stillinger. 
 

Vi tilbyder:
Du kan forvente en spændende, travl og alsidig hverdag, 
hvor du bliver en del af et velfungerende team, der er 
kendetegnet ved faglig dygtighed og stolthed, og hvor 
man har en naturlig interesse for hinanden. Selvom der 
er travlt, er målet for en arbejdsdag, at medarbejderen 

har haft en sjov dag og føler sig motiveret til dagen i 
morgen. Derudover kan du forvente:

• Et spændende og udfordrende job i en ambitiøs og  

 dynamisk virksomhed

• En attraktiv arbejdsplads med gode kollegaer, stærke 

 værdier og ledelse i øjenhøjde

• Et professionelt, motiverende og uhøjtideligt arbejds- 

 miljø præget af samhørighed og en sund vinderkultur

• Et tæt og dialogbaseret samarbejde, hvor udfordringer  

 håndteres på en åben og ærlig måde

Hvem er Kimbrer Computer?
Kimbrer Computer er en velkonsolideret dansk vækstvirk-
somhed, der siden 1995 har specialiseret sig inden for 
køb og salg af brugt og renoveret hardware og enterprise 
it-udstyr til B2B-markedet. Virksomheden har kunder 
og leverandører i mere end 80 lande og tilbyder en bred 
vifte af servere, storage-systemer og netværksudstyr fra 
nogle af verdens førende brands, herunder IBM, Lenovo, 
HP, Dell, EMC, NetApp og Cisco.

Virksomhedens team består af dedikerede og kompeten-
te medarbejdere, der hver især bidrager med afgørende 
kvalifikationer for at sikre en langsigtet konkurrenceevne 
og de bedste resultater for kunderne.

Er du klar til at tage udfordringen op?
Lyder jobbet som noget for dig, bedes du sende os en 
motiveret ansøgning, hvori du fortæller lidt om dig selv, 
og hvorfor du skal være vores nye kollega.

Der opfordres til, at alle kvalificerede, uanset baggrund, 
søger stillingen. Alle ansøgninger behandles fortroligt, 
og samtaler vil blive afholdt løbende. Stillingen er med 

tiltrædelse snarest muligt. Vi tilbyder løn efter kvalifika-
tioner.

Kun ansøgninger sendt til job@kimbrer.com senest den 
20. oktober 2020 kl. 12.00 kommer i betragtning. Har 
du spørgsmål, er du velkommen til at rette henvendelse 
til Bjarne Aarup på telefon +45 20 85 92 90 eller via 
e-mail bjarne@kimbrer.com.


