
 
 

 

Barselsvikariat, VBO-konsulent hos 

Tjellesen Max Jenne A/S i Rødovre 

 

Har du flair for logistik og et indgående kendskab til ERP-systemer? Brænder du for en LEAN-baseret tilgang til 

lagerstyring og optimering? Og kan du kombinere din tekniske kunnen med excellent kundeservice?  

Så er det måske dig vi leder efter! 

Som medicinalgrossist og distributør er vi centralt placeret i forsyningskæden af lægemidler mellem producenten 

og detailleddet og er dermed en del af et betydningsfuldt nationalt og internationalt miljø. 

Vi leverer varer og ydelser til de danske apoteker og sygehusapoteker på daglig basis og vi tilbyder løsninger og 

koncepter, der skaber merværdi for vores samrbejdspartnere. 

Jobbet: 

I vores afdeling for varebestillingsoptimering (VBO Plus) er vi en rådgivende samarbejdspartner på apotekets 

logistik. Afdelingens opgaver består i at optimere apotekernes logistik- og indkøbssystem og samtidig sikre, at 

indgåede aftaler og forpligtigelser bliver overholdt. 

Herudover har VBO Plus konsulenterne stor kontakt med personalet på apoteker og fungerer som 

sparringspartner overfor såvel kollegaer som kunder. 

Vi har et logistikteam og et konsulentteam, med hver deres ansvarsområder. Men fælles er, at vi dagligt 

varetager alle opgaver under VBO Plus funktionen med jævnlig kontakt til kolleger i vore øvrige afdelinger. 

Da en af vores konsulenter skal på barsel, søger vi nu en vikar, der kan indgå i vores team af VBO-konsulenter. 

Teamet består af 15 medlemmer, fordelt på vores adresser i Vejle og Rødovre.  

Vi forventer, at du: 

• har erfaring med indkøb og lagerstyring 

• er fortrolig med IT og MS-Office pakken 

• ser muligheder og løsninger 

• er fleksibel og samarbejdende 

• er positiv og med smittende humør 

• trives med en travl hverdag med udfordringer og er dit ansvar bevidst 

• finder det sjovt og udviklende at tage del i forandringer 

 

Vi tilbyder: 

• et barselsvikariat på 12 måneder, evt. med mulighed for fastansættelse 

• arbejdstid kl. 8-16 med flextid  

• arbejde hver 3. lørdag 

 

Din baggrund er ikke afgørende. Vigtigst er din motivation og dit LEAN-baserede perspektiv. Du vil få base 

på vores lokation i Rødovre. 

 

Tiltrædelse: Hurtigst muligt. Vi behandler løbende de indkomne ansøgninger. 

 

Ansøgning og CV sendes via Jobindex ved at klikke på linket her. 

 

Du kan læse mere om os på www.tmj.dk, hvor du også finder vores gældende persondatapolitik under ”Job i TMJ”. 
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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, pt. nr. 7 på 

Fortune 500-listen, er en global markedsleder inden for sundhedsteknologi og 

distributionsløsninger til sundhedssektoren, herunder apoteker, hospitaler, 

kræftbehandlingsklinikker og speciallæger. 

 

McKesson indgår i partnerskaber med forskningsvirksomheder inden for 

medicinalindustrien, producenter, 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  

Tjellesen Max Jenne A/S  

Brandstrupvej 4 

DK-2610 Rødovre 

T (+45) 44 57 11 00  

F (+45) 44 57 11 01 

 

info@tmj.dk 

www.tmj.dk 
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