ER DET DIG VI SØGER?
Ved System Transport i Hornsyld søger vi lige nu nye medarbejdere til ledige lagerstillinger på vores ugentlige
sorteringsrotationer.
Som medarbejder ved System Transport bliver du en del af et professionelt team med fokus på service og sikkerhed. Vi
arbejder ud fra en ”Ja og hvordan?” tilgang og vi stiller høje krav til vores medarbejdere for at sikre at vi altid kan
garantere den højeste service og effektivitet.
Vi kræver til gengæld at du er selvstændig, pligtopfyldende og udviser stærk holdånd.
De kandidater vi søger er:
• Fleksible i forhold til arbejdstid og skiftende vagtplaner - med mulighed for flere timer både i høj og lavsæson
• Serviceminded
• Seriøse og stabile
• Imødekommende
• Robuste og i god form
• Udstyret med et godt overblik, og vant til at arbejde i højt tempo
• Medvirkende til en god tone og godt arbejdsmiljø
• Taler og læser engelsk (dansk er ikke en nødvendighed)
Vi tilbyder:
• Gode kolleger og et sundt arbejdsmiljø
• Overenskomst med 3F (medlem af DI)
• Mulighed for at blive en del af en distributionsvirksomhed i rivende udvikling
• Sundhedsforsikring, pension og personaleforening fra første arbejdsdag
• Overtidsbetaling efter gældende overenskomst
Faste arbejdsdage:
Tirsdag, Onsdag og enten Lørdag eller Søndag
Arbejdstider (skiftende):
I tidsrummet 7.00 – 24.00 (der vil blive sendt vagtplaner ud for én måned ad gangen).
Ansøgningsfrist:
Ansøgningsfrist senest fredag d.28 Oktober 2022. Men gerne så hurtigt som muligt.
Vi indkalder løbende til samtaler, og forbeholder os retten til at ansætte før ansøgningsfristens udløb.
Kun ansøgninger indeholdende både ansøgning og CV i ét samlet dokument vil komme i betragtning.
Skriv ”Dit navn + Hornsyld” i emnefeltet på din e-mail.
Send din ansøgning til: job@systemtransport.eu
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