
 

 
 

  

Lagerchef med indkøbsansvar til anonym produktions 
virksomhed i Nordjylland 

 
Har du lyst til at tage ansvaret for lageret i en større produktionsvirksomhed som 
lagerchef i det Nordjyske? Er du ambitiøs, og vil i hverdagen være med til at 
effektivisere og sikre indkøb og drift på lageret så er her en unik mulighed.  

Om stillingen  

Som lagerchef bliver du omdrejningspunktet for driften af lageret som indeholder ind-
køb med en samlet indkøbsvolumen på kr. +75 mio. Sikre ind- og afgang fra lageret 
med varemodtagelse, lagerstyring, pluk og pak, forsendelse og retur.  

Gennem god ledelse og godt overblik sikrer du at dine 3 medarbejdere hver dag har 
varerne klar på rette tidspunkt, og at processerne fra lagermodtagelse til afsendelse / 
udlevering fungerer mest optimalt og effektivt samt forbedre og vedligeholde indkøbs-
aftaler løbende. 

Ambitionsniveauet er højt og du bliver ansvarlig for at skabe et mere effektivt lager 
med fokus på svind optimering og fornuftig lager omsætningshastighed. Du bliver en 
del af en større sammentømret virksomhed, som i mange år har skabt gode resultater, 
indenfor deres område. Du får ansvaret for det godt (3000 kvm.) store lager og er som 
spillende træner den brik, der sørger for vareflow, lokationsstyring, bemanding og plan-
lægning, sikrer tilfredse kunder og en velsmurt maskine.  

 
Om dig 

For at skabe succes i stillingen forventes det, at du har erfaring med at lede et lager og 
trives med at sikre daglig drift. Du er en empatisk og motiverende leder for dine med-
arbejdere og sikrer at alle kunder bliver serviceret med den rette mængde varer til rette 
tid hver dag. 

Som person er du selvkørende, motiverende, initiativrig, udadvendt og er god til at 
skabe nye kontakter. Du har et stort og smittende drive, som gør, at du kan udvikle dit 
ansvarsområde og møde ambitiøse mål. Samtidig sætter du en ære i at følge de pro-
jekter, du starter til dørs og sikrer, at alle detaljer kommer på plads i dagligdagen.  

 

 



 

 
 

  

Derudover forventes det, at du har: 

• Erfaring med personaleledelse og den daglige drift af et lager (min. 3 år) 
• Erifaring med ERP/WMS-systemer og gerne IT generelt 
• Erfaring med optimering af arbejdsgange og organisering og systematisering af 

lageret arbejde med KPIér 
• Erfaring med E-Handel er en fordel 
• Budgetansvar og opfølgning 
• Du er detaljeorienteret og har en struktureret tilgang til opgaverne 
• Du evner at samarbejde på tværs i organisationen 
• Behersker dansk og engelsk i skrift og tale 
• Stor vindermentalitet og gå på mod 
• Indgåelse af rammeaftaler indenfor forbrugsmaterialer 

 

Ansøgning 

Virksomheden samarbejder med Insightments i denne rekruttering, og nærmere oplys-
ninger om jobbet kan fås ved henvendelse til Morten Elbro, tlf. 2858 0056 eller Thomas 
Aagaard på tlf. 2373 3913. 

Ansøgning sendes til job@insightments.dk  

Der indkaldes løbende til samtaler.  

 

 


