
BG Group søger en dygtig, erfaren og selvkørende 
lager- og logistikoperatør, som trives i et job med højt 
tempo, hvor der tilbydes stor mulighed for selv at få 
indflydelse på din arbejdsdag.
Vi forstiller os, at du er uddannet Lager- og logisti-
koperatør, eller har flere års erfaring fra en lignende 
stilling.
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Østbirkvej 2 
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Er du vores kommende  
  Lager- og logistikoperatør?

Er du struktureret, serviceminded, og søger du en virksomhed, hvor kvalitet,     
  service og leveringssikkerhed er i fokus? Så skal du læse med her.

Du bliver en del af et friskt og dynamisk team, som 
tilbyder et positivt og uformelt miljø, med godt humør 
og frie rammer.

Mødetiden er fast hver dag og er imellem 08:00 til 
16:00 og fredag 07:30 til 15:00 - det forventes, at du 
er fleksibel i forhold til sluttid, da alle dagens opgaver 
skal afsluttes.

Dine opgaver vil være:
• Pluk, pakning, kontrol og forsendelse af varer
• Booking af fragt, samt udfyldelse af fragtpapirer.
• Losning af lastbiler
• Holde orden på lageret og sikre, at vi når i mål med 

dagens opgaver
• Optælling af varer
• Ad hoc-opgaver

Din profil:
Du er nysgerrig på at lære nyt, du tager ansvar for 
at opgaverne løses effektivt, og er ikke bange for at 
finde det ekstra gear, der gør, at vi når i mål i travle 
perioder, så vores kunder forbliver tilfredse.

Om os:
BG Group er administrationsselskab for virksomhederne BG Byggros,  
BG Millag, BG Termic Plus og BG Burcharth, og varetager således alle opgaver 
inden for logistik, indkøb, økonomi, marketing og IT. 

BG Group har hjemme i Odense, hvor vi råder over 6000 m2 kontorer og 
10.000 m2 lagerfaciliteter. Koncernen har omkring 90 medarbejdere og  
ca. 20 gange om dagen, hver eneste dag, forlader en fragtbil matriklen med 
lasten fuld af varer til kunder over hele verden. 

Hos BG Group får du en spændende stilling med interessante og udviklende 
arbejdsopgaver i en enhed under forandring. Du vil blive del af en virksomhed, 
som altid arbejder med at forbedre processerne, samtidig med at målene nås.

Derudover lægger vi vægt på at du:
• Er i god fysisk form
• Har mod på at arbejde ude og inde i alt slags vejr 
• Har erfaring med brug af IT, scannere og er god til tal
• Er engageret og fleksibel
• Kan arbejde selvstændigt ud fra beskrevne processer.
• Er kvalitetsbevidst og sikrer, at opgaven bliver løst kor-

rekt og til tiden 
• Behersker dansk i tale og skrift, samt kan kommunikere 

på engelsk og gerne tysk, dette er dog ikke et krav
• OBS. Det er et krav, at du er i besiddelse af kørekort og 

kan godkendes til truckcertifikat

Vi tilbyder:
• En stilling på 37 timer fordelt i dagtimerne man-fredag. 
• Løn efter overenskomst
• Pension og sundhedsforsikring
• Massage ordning, fredagsbrød og eget motionscenter
• En arbejdsplads i udvikling, hvor du kan få ansvar og 

blive en del af et rigtig godt team

BG Group ønsker at besætte stillingen hurtigst muligt,  
og vi behandler ansøgere løbende. 
Send din ansøgning, CV og eventuelle relevante bilag til  
Lagerchef Emil Madsen på elm@byggros.com


