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Lagerassistent søges 
 
 
Vi søger en lagerassistent med erfaring indenfor lager og logistik. 
Har du stor erfaring i at udføre de daglige lageropgaver både de praktiske og digitale samt 
sætter en ære i at udføre et job, hvor kvaliteten og præcision er helt i top.  
Så er det lige dig, vi mangler.  
 

Du får daglig møde- og arbejdssted hos vores kunde, med lokation Aarhus C – Stillingen er alt 
efter den rigtige profil på 30-37 timer. Fleksible arbejdstid fra kl. 7.00 til 16.00 
 

Vores kunde forventer, at du: 
 er en erfaren bruger af digitale redskaber til lagerstyring, optælling etc. Der arbejdes i 

SAP, og det vil være fantastisk, hvis du har erfaring med det  
 kan gennemføre en gennemgribende lagersanering og opsætning af ny lagerstruktur 
 sætter en ære i, at lageret altid fremstår pæn og ryddeligt 
 håndterer den daglige varemodtagelse og udlevering til forskellige afdelinger  
 altid yder nærværende logistikservice  

 

Vi har brug for, at du: 
 arbejder engageret og har et stort servicegen 
 er selvkørende og selvmotiverende 
 har et personligt drive til at igangsætte initiativer for bedre lagerstyring og 

arbejdsgange 
 har en positiv og fleksibel tilgang til opgaverne, dine daglige kollegaer hos vores kunde 

og dine kollegaer hos Electro Performance 
 

Hos Electro Performance får du 
 et spændende og selvstændigt job 
 stort ansvar for egne opgaver 
 gode kollegaer, der altid er parat til at hjælpe dig, både hos vores kunde og hos os. 
 ordnede ansættelsesforhold under industriens overenskomst 

 

Hvis du har lyst til at blive vores næste kollega, så smid et par ord om dig selv til Business 
Administration Manager, Doris Enevoldsen på mail: job@el-pe.dk – gerne hurtigst muligt, da vi 
kikker på henvendelserne efterhånden som de kommer ind og indkalder løbende. 
 
Lidt om vores kunde og dit daglige arbejdssted 
Du vil blive ansat hos os, men dit daglige mødested er hos vores kunde. Kunden er en produktionsvirksomhed 
med lokation i Aarhus C. Hos vores kunde får du kollegaer både på lageret, vedligeholdelsesafdelingen og 
produktionen. Men du vil også få kollegaer hos os. Din nærmeste leder er hos vores kunde.  
 
Lidt om os: 
Electro Performance er 7 år gammel, med ca.10 engagerede medarbejdere. Vi sætter en ære i, at vores kunders 
maskinpark er velfungerende, trimmet og i topform. Trods virksomhedens unge alder, er vi et team med mange års 
erfaring indenfor branchen, derfor er vi også den foretrukne samarbejdspartner for mange af de helt store 
produktions- og forsyningsvirksomheder i Østjylland. Se mere på el-pe.dk 


