
                                
   

 

 

 

 

Lagerassistent til daghold søges til 
Tjellesen Max Jenne A/S i Rødovre/Taastrup 

 

Vil du gøre en forskel i en dynamisk og spændende virksomhed i medicinalindustrien? Vil du have 
udfordrende arbejdsopgaver, og trives du i en virksomhed i forandring, så har vi et spændende job til 
dig!  

Bemærk at arbejdspladsen pt. er Rødovre, men flytter til Taastrup i løbet af 2020. 

Til vores daghold på lageret søges medarbejder, der har sans for systematik, orden, 

produktivitet, samt tager medansvar for den daglige drift. Hvis du kan genkende dig 

selv i dette, så læs videre! 

 

Vi er en logistikvirksomhed, der dagligt plukker, pakker og leverer varer til sygehuse og apoteker. 

Omhyggelighed, effektivitet og stabilitet er nøgleord hos vores medarbejdere, og vi søger nu en 

ny kollega til at indgå i vores team.   

 

Jobbet: 

Du bliver en del af vores daghold og dit arbejdsområde vil hovedsageligt være i varemodtagelsen 

med følgende opgaver: 

• Varemodtagelse 

• Kvalitetskontrol af varer 

• Kommunikation med andre afdelinger 

• Opfyldning af varer samt pluk og pak 

 

Arbejdstiden er mandag-torsdag fra kl. 07.00 – 15.00 samt fredag fra kl. 07.00 – 14.30. 

 

Vi forventer, at du: 

• Er mødestabil 

• Kan arbejde både i et team og selvstændigt 

• Er omgængelig og samarbejdsvillig 

• Er struktureret og organiseret 

• Har gode danskkundskaber 

• Kan navigere i Office-pakken 

• Truckcertifikat er en fordel 

• Kendskab til ERP og WMS-systemer en fordel 

 
Vi tilbyder: 

▪ Et selvstændigt og udfordrende job 
▪ Løn efter kvalifikationer og god pensionsordning 

▪ En kultur som tænker kunderne først i alle aspekter 
▪ En logistikorganisation, der har fokus på teknologi og moderne logistiske løsninger 

▪ Gode kolleger og godt arbejdsmiljø 
 

Stillingen ønskes besat snarest muligt, men vi venter gerne på den rette. 
 
 
Om rekrutteringsprocessen 

Er du interesseret i stillingen, så send os din ansøgning og CV via Jobindex 

 

Vi ser frem til at modtage din ansøgning snarest muligt, og vil løbende indkalde relevante 

kandidater til samtale i Rødovre. 

 
Såfremt du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Afdelingschef Peter Minet på tlf. 81 11 38 79. 
 

https://www.jobindex.dk/jobannonce/355754/lagerassistent-til-daghold


                                
   

 

 

 

 
Du kan læse mere om os på www.tmj.dk  

 

Tjellesen Max Jenne A/S (TMJ) er en del af McKesson Europe. McKesson Europe, en del af McKesson Corporation, er en ledende 

virksomhed inden for sundhedssektoren med stærke brands på tværs af 13 europæiske lande. McKesson Corporation er en global 

markedsleder inden for sundhedsteknologi og distributionsløsninger til sundhedssektoren, herunder apoteker, hospitaler, 

kræftbehandlingsklinikker og speciallæger.  

 

McKesson indgår i partnerskaber med producenter inden for medicinalindustrien, leverandører, apoteker, myndigheder og andre 

sundhedsorganisationer for at sikre, at den rigtige patient modtager den rigtige medicin på det rigtige tidspunkt på en sikker og 

omkostningseffektiv måde. Samlet af vores ICARE-værdier arbejder vores medarbejdere hver dag på måder, der kan innovere og give 

mulighed for forbedring af patientbehandling i enhver sammenhæng – ét produkt, én partner og én patient ad gangen. Læs mere på 

www.mckesson.eu 

 

   

 

http://www.tmj.dk/
http://www.mckesson.eu/

