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Lagermedarbejder over 18 år, Vejle 
Stock Group A/S er på en spændende vækst rejse og søger i den forbindelse en 

lagermedarbejder over 18 år til vores lager i Vejle.  

 

Vores nuværende lager ligger i Vejle og vi er netop nu, i gang med etablering af et helt nyt domicil, hvor 

lageret kommer til at udgøre 4.000 m2 og forventes færdig i april 2023. Derfor søger vi en til to 

lagerassistenter, som kan indgå i dagligdagen på nuværende lager og som også bliver en vigtig del af 

etableringen på det nye lager. 

 

Vi består af 20 medarbejdere der hver dag går på job, for at gøre en forskel for hinanden og for vores 

kunder. Som en del af vores lagerteam får du en væsentlig rolle i netop dette, da det er en del af vores 

kerneforretning at varer sendes korrekt og til tiden. Du skal være forberedt på at arbejde i en 

vækstvirksomhed hvor der er travlt og forandringer er en del af hverdagen. Det giver dig mulighed for 

løbende at få mere ansvar i takt med at vi vokser.  

 

Lageret kommer til at være topmoderne med nyere hardware i form af scannere, stablere, trucks mv. 

Derudover er der helt nyetableret lagersystem som kommer til at være en vigtig del af din dagligdag. 

Lageret har åbent fra 7-18 hvor du har mulighed for at byde ind med de arbejdstider som passer dig – 

uanset om du kan arbejde fuldtid eller deltid med aftenvagter udenfor studietiden.  

 

Dine primære opgaver 

• Pakke og plukke varer til ind- og udland 

• Håndtering af returvarer 

• Registrering af varer ind og ud af lager 

• Klargøring af forsendelser 

• Assistere med diverse opgaver  

• Arbejdstiderne er primært påtænkt aften og weekendvagter – dog med mulighed for fuldtid  

 

Vi tilbyder: 

• Et ungt og dynamisk team, hvor sammenholdet er stort og humøret højt.  

• Ordnede arbejdsforhold med højt til loftet 

• Fantastiske kolleger, der sørger for du kommer godt ind i virksomheden 

• Stor frihed til at sætte dit eget præg på dine arbejdsopgaver 

 

Vi tænker at du: 

• Mangler et fritidsjob ved siden af dit studie, hvor du kan udvikle dig.  

• Eventuelt har sabbatår og søger udfordringer 

• Er struktureret og har en positiv tilgang til dine arbejdsopgaver 

• Er engageret og fleksibel i forhold til arbejdstider 

• Er smilende, imødekommende og social  

 

 

Vil du med på holdet?  

Så send en motiveret ansøgning samt CV til vores lagerchef, Kasper Lindvig Florin, på 

kasper@stockgroup.dk. Angiv gerne ’Jobansøgning – lagermedarbejder over 18’ i emnefeltet.  

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Kasper på +45 81 37 67 38. 

mailto:kasper@stockgroup.dk
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Alle ansøgninger behandles fortroligt, og der afholdes løbende samtaler med henblik på opstart hurtigst 

muligt og senest 1/4.  

 

Vi ser frem til at høre fra dig. 

 

Stock Group A/S 

Edisonvej 1 (Ny adresse: Gammelmarksvej 11) 

7100 Vejle 

 

 

Medarbejderbillede fra 23. december 2022 af alle medarbejdere foran den nye lagerbygning 

 

 

Illustration af vores nye byggeri med både administration og lager 


