
Selvstændig lagermedarbejder med drive.                                                              

Brd. Klee A/S er en førende total leverandør af tekniske komponenter og halvfabrikata til industri og maskinbyggere. Succesen kan tilskrives 60 

engagerede medarbejdere, et bredt produktprogram af høj kvalitet, et stort lager samt en høj tilgængelighed for kunderne. Produkterne i fem 

hovedgrupper: Åbne transmissioner, gear og motorer, el og automation, lineære føringer og konstruktionselementer. Selskabet har til huse i 

Albertslund. For yderlig information se www.klee.dk  

Du har sikkert hørt om os, og nu får du muligheden for at 
blive en del af vores team på otte engagerede og dygtige 

lagermedarbejdere. 
 

Det er super, at du de sidste fem til ti år har været vant til 
at finde rundt på et lager, så ved vi nemlig, at det blot er 

vores rutiner og procedurer vi skal præsentere dig for. 
 

Pluk, pak og forsendelse er ikke ukendte begreber for 
dig, og du ser frem til at blive introduceret for vores 20.000 

komponenter. 
 

Hos os skyder vi dagligt, når vi scanner varerne. Vores 
edb-styrede lagerautomater og pluk på stregkoder gør, at vi 

alle trives med at arbejde med it. 

 
Det er én gang sket, at vi løb tør for en vare! Derfor 

fokuserer vi også på grundige lageroptællinger. 
 

Vi kan godt klare os selv. Imidlertid løfter vi meget gerne 
i flok, når der er brug for det. 

 
Kørekort til pc er ikke nødvendigt. Derimod er det vigtigt, 

at du har kørekort til bil og gaffeltruck. 
 

Verdens stærkeste behøver du ikke at være, men det er 
vigtigt, at din fysik er i top, da mange af vores komponenter 

er af jern og metal. 
 

Frugt, fleks og frokost er blandt de personalegoder vi 
tilbyder, og naturligvis kommer du også med i Klees 

pensionsordning. 
 

Vi har tidligt fri om fredagen. Mandag til torsdag ligger 
vores arbejdstid i tidsrummet klokken 8:00 – 18:00. Fredag 

i tidsrummet 8:00 – 16:30.  
Arbejdstiden er 37 timer pr. uge eksklusiv frokost. 

 
Du lukker og slukker på lageret skiftevis to og tre gange 

om ugen. Det betyder, at du på de dage møder lidt senere.  

 
Vil du vide mere om jobbet, er du meget velkommen til at 

ringe til Johnny Jørgensen fra Man2Man på telefon 7020 
9599, mob. 5050 2110.  

 
Er du allerede klar til at søge jobbet, så send din 

ansøgning pr. e-mail mrk. lagermedarbejder til 
joj@man2man.dk.  

http://www.klee.dk/
mailto:joj@man2man.dk

