
Du skal:
• Planlægge køreruter til vores egne chauførrer, så vores ordrer kommer ud til tiden - og vores kunder er 

velinformeret i forløbet

• Stå for, at vores egne biler bliver læsset korrekt og i tide

• Håndtere modtagelse af reklamationer, så vores reklamationsafdeling er opdateret omkring varetil-
gang/afgang - og også være vores kontaktperson til vores leverandører i forhold til afhentning af varer

• Være behjælpelig i vores varemodtagelse og sørge for korrekt lagerregistering

• Være kontaktperson til vores fragtfirma. Her skal du rutineret løse de leveringsudfordringer, der op-
står, så problemerne bliver løst, og varerne kommer bedst og hurtigst muligt frem

• Hjælpe med håndtering af varer mellem vores lager og butik, status og andre lagerrelatererede opgaver

• Hvis muligt og meget gerne - have kendskab til møbelbranchen

Jacobsen Møbler startede som en fysisk butik i Aabenraa, hvorefter en webshop kom til. Vi leverer møbler 
og interiør i den bedste kvalitet. Både i butikken og i webshoppen elsker vi at tage imod nye og gamle 
kunder, være med til at inspirere og give en god rådgivning uanset hvilken stil, de går efter. Du kan læse 
mere om os på www.jacobsenmobler.dk. Jacobsen Møbler består i dag af et team på 55 medarbejdere, der hver 
dag yder en kæmpe indsats for at give vores kunder den bedste oplevelse. Dette har også båret frugt da vi i 2019,  
2020 samt 2021 var så heldige at modtage Gazelleprisen, som vi er meget stolte af.

Lyder stillingen som noget for dig? Send en motiveret ansøgning med billede og CV hurtigst muligt til job@
jacobsenmobler.dk. Vi kalder løbende ind til samtale, og den rigtige kandidat vil få direkte besked.

Som person er du ansvarsbevidst og mødestabil. Du er en god teamplayer og kan lide daglig kontakt med 
både chauffører, leverandører og kunder. Du behersker dansk i skrift og tale og kan arbejde selvstændigt 
med dine opgaver.
Vi forestiller os, at:
• Du har minimum 1-3 års erfaring indenfor lager & logistik arbejde

• Du er rutineret bruger i Office-pakken

• Du har gode skriftlige kompetencer

• En spændende arbejdsplads med varierende dage, godt arbejdsmiljø og rigtig gode kollegaer

• Løn efter kvalifikationer

LOGISTIK ASSISTENT SØGES TIL OMGÅ-
ENDE TILTRÆDELSE

Om stillingen

Om Jacobsen Møbler

Kontakt

Kvalifikationer

Vi tilbyder

Trives du i et struktureret lagermiljø, hvor ingen dage er ens? Kan du lide at have mange bolde i luften og 
samtidig holde hovedet koldt? Og er du god til både at være fysisk aktiv med lagerarbejde og have koncen-
trerede timer bag skærmen? Så er du måske vores nye logistik assistent.

http://www.jacobsenmobler.dk

