
 Frode Laursen A/S
– bliv lager/terminal medarbejder hos Frode Laursen

Vi mangler altid 
dygtige lager/terminal 
medarbejdere



Lager/terminal medarbejder
Frode Laursens lagerhoteller er Nordens største inden for dagligvaresektoren. De er i kon-
stant og rivende udvikling, og arbejdsopgaverne består af flere forskellige funktioner.

I pakkeriet foretages mange ompakninger. Ompakning består i at pakke varerne i en 
opstilling (display), der præsenterer sig pænt i butikkerne. Disse bruges oftest i forbindelse 
med kampagnevarer og annoncerede tilbudsvarer. I pakkeriet arbejdes der i grupper af 
2-8 personer om en pakke-ø.

På lageret tømmes bilerne, pallerne scannes ind og der laves tilbagemeldinger i compu-
teren før varerne sættes på plads.

I ekspeditionen ekspederes ordrerne, og pallerne pakkes i hel-/kvartpaller eller pluk-
paller, som består af flere forskellige varer til en bestemt modtager.

På terminalen lastes og losses lastbilerne. Det kan være de ansatte på terminalen, der er 
ansvarlig for, at varerne bliver placeret, så de kommer med den rigtige lastbil ud til butik-
kerne. Det er også dem, som sorterer paller til kunderne, holder orden og rydder op på 
terminalen.

Har du lyst til at arbejde på Frode Laursens lagerhoteller, skal du have ordenssans,  
samarbejdsevner og alligevel skal du kunne arbejde selvstændigt – og du skal absolut 
kunne lide, at det går stærkt og stadig kunne holde hovedet koldt!

Hvad kræves for at søge i fordeling/terminal:
• Truckcertifikat
• ADR min. 1.3
• Ren straffeattest
• Indstillet på overarbejde til tider
• Fleksible arbejdstider Dag/Aften/Nat. (Terminal)
• Gerne erfaring fra tidligere job

Hvad kræves for at søge i pakkeri:
• Gerne truckcertifikat
• Gerne ADR 1.3 
• Ren straffeattest 

Vi tilbyder:
• Økonomisk stærk virksomhed med ordnede
 forhold 
• Tryghed i ansættelsen 
• Mulighed for efteruddannelse
• Mulighed for jobrotation 
• Personaleforening og leje af sommerhuse 
• Godt arbejdsmiljø

Vi forventer:
• Loyal overfor værdierne i Frode Laursen
• Omstillingsparat når situationerne kræver det 
• Positiv indstilling overfor både kolleger og
 kunder 
• Ingen mobning 
• Ærlighed 



Den stolte FL medarbejder kendetegnes ved:
• Tager ansvar for den tildelte opgave
• Velsoigneret og præsentabel
• Omhyggelig med papirer og systemer og følger diverse  
 procedurer
• Har få skader og få sygedage

Frode Laursen værdierne:
• Vi er til for kunden
• Vi tager ansvar
• Vi overholder aftaler
• Vi tager altid udgangspunkt i facts
• Vi erkender at vi kan forbedre os hele tiden
• Vi anvender ressourcer med fornuft
• Vi anvender altid en god omgangstone
• Vi samarbejder og løfter i teams

Du er velkommen til at sende os en uopfordret ansøgning 
via vores hjemmeside frode-laursen.com.

Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Frode Laursen.

Den stolte FL 
lager/terminal 
medarbejder 

Frode Laursen A/S er et selskab 
i Frode Laursen-koncernen, 
som er en af Nordens hurtigst 
voksende udbydere af one 
stop-logistik indenfor daglig-
varer, byggematerialer og 
oliedistribution. Vi opererer i 
hele Norden og internationalt 
– med alt fra indtransport til 
distribution og butiksaktiviteter. 
Koncernen har mere end 2000 
fuldtidsansatte og over 450 
vognmænd. 

Bliv en del af vores verden

frode-laursen.com

Thorkil Andersen
Adm. direktør


