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Fletco Carpets kan se tilbage på mere end 70 års udvikling, der har ført virksomheden til en ledende position som leverandør af 
tæpper og tæppefliser til det internationale kontraktmarked. Fletco Carpets har rødder i egnens stolte traditioner for 
håndværksmæssig og industriel bearbejdning af tekstile produkter. Samtidig har Fletco Carpets udviklet sig til en moderne 
markeds- og kundeorienteret virksomhed, hvor produktudvikling, fleksibilitet samt en effektiv og miljøvenlig produktion er vigtige 
nøgleord. Læs mere på: www.fletcocarpets.com  

 

FLETCO CARPETS SØGER EN LAGERMEDARBEJDER/TRUCKFØRER 

Da en af vores trofaste og mangeårige medarbejdere har valgt at gå på velfortjent efterløn, søger vi nu hans afløser til 

tiltrædelse hurtigst muligt. Vi søger en person som er stabil, har truckcertifikat og som kan arbejde struktureret og 

formår at holde hovedet koldt i pressede situationer. Du vil få ansvaret for al ind- og udlevering af varer på fabrikken og 

vil derfor komme til at bestride en vigtig arbejdsfunktion.  

 

For at komme i betragtning til jobbet, er det vigtigt, at du: 

• har truckcertifikat og erfaring med truckkørsel 

• har tal- & IT-forståelse 

• har erfaring med lagerarbejde  

• taler og forstår dansk samt engelsk  

 

Af personlige egenskaber vægter vi højt, at du: 

• er mødestabil 

• kan arbejde selvstændigt 

• har et godt humør og er udadvendt 

• kan holde hovedet koldt i pressede situationer 

• kan arbejde med deadlines 

• har lyst til lagerarbejde og er bekendt med at arbejdsmængden kan variere fra dag til dag  

 

Vi tilbyder dig: 

• en god arbejdsplads, hvor alle hjælper hinanden 

• løn efter kvalifikationer 

• en god og aktiv personaleforening  

• 55 engagerede kollegaer, der glæder sig til at byde dig velkommen 

• en arbejdstid på 37 timer efter nærmere aftale 

 

Sådan ansøger du: 

Er du den rette person til jobbet, så tilbyder vi et godt job i en dynamisk virksomhed, hvor din arbejdsindsats er en vigtig 

del af virksomhedens udvikling. 

 

Send en kort ansøgning til lagerchef Ole Bækkegaard på obg@fletco.dk.  

Vi behandler de indkomne ansøgninger løbende og ser derfor frem til at høre fra dig hurtigst muligt.  

Såfremt du har spørgsmål til jobbet, kan du ligeledes kontakte Ole Bækkegaard på mobil 52 14 33 18. 

 

Ansøgningsfrist: mandag den 11. oktober 2021. 

  

  

mailto:obg@fletco.dk

