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Logistikmedarbejder til Matech Systems i Billund 

Bøgetorp søger for kunde: 
 
Har du lyst til at medvirke til, at vores kunder og leverandører får en super god service og betjening, når 
de handler med Matech? Har du lyst til et job med bredde og afveksling inden for logistik og lager, som 
udføres i et tæt samarbejde med positive og kompetente kolleger? Grundet fortsat travlhed ønsker vi at 
udvide vores team med alsidig og serviceminded medarbejder, som er klar til såvel de administrative 
opgaver som udførende opgaver på lager.  
 
Vi er en agenturvirksomhed, der sælger produktionsudstyr, komponenter og service til kabel- og 
ledningsindustrien. I forbindelse med indkøb og levering af maskiner, reservedele og komponenter er 
logistik og lager et nøgleområde for Matech.  
 
Dine primære arbejdsopgaver:  
 

• Indkøbe varer til lager og ordrer, pakke ud og lægge på plads 

• Plukke, pakke- og forsendelsesopgaver samt bistå i forbindelse med fakturering 

• Lagerregistrerer i system og styre lagerbeholdning og det fysiske lager 

• Bistå ved tilbud, kundeservice, administrativ støtte til salg og direktør/ejer 

• Svare på mails og tage mod telefonopkald 

• Diverse Backoffice relaterede opgaver, kontorforsyning, udpræget blæksprutte funktion 
 
Uddannelse/erfaring 
 
Gerne en baggrund som lagerassistent/lagermedarbejder med efteruddannelse inden for logistik. 
Eventuelt eksamen på gymnasieniveau, hvor du efterfølgende har suppleret din faglige viden og erfaring 
inden for logistik og lagerområdet i forbindelse med dine tidligere jobs. Du begår dig ubesværet på 
engelsk i skrift og tale 
 
Din person 
 

• Du er glad og udadvendt, der tænker positivt og løsningsorienteret 

• Du har et godt overblik og kan klare mange bolde i luften samtidig 

• Du kan arbejde selvstændig, du opsøger selv opgaverne, du tager initiativer  

• Du er udpræget serviceminded og fleksible 

• Du er stabil og loyal, du vil gerne arbejde i et lille team, hvor man kommer hinanden ved 

• Du værdsætter åbenhed, dialog og samarbejde 
 
Vi tilbyder: 

 

Funktionærstilling på ca. 30 timer, gage efter kvalifikationer med pension og sygeforsikring, godt kollegialt 

samarbejde. Arbejdsplads er Matech Systems i Billund  

Ansøgningsfrist og evt. yderligere information: 
 
Send venligst kortfattet ansøgning samt CV som en word-fil mrk. ”Logistikmedarbejder” pr. mail til: 
TJ@bogetorp.com eller ring til Tage Jacobsen, Bøgetorp Aps på mobil nr. 5353 9233. 
Du bedes fremsende din ansøgning snarest. Vi indkalder relevante kandidater løbende. Alle ansøgninger 
behandles med fuld diskretion. 
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