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Medarbetare till lager
Vi växer och behöver nu utöka med en medarbetare på vårt lager.

Om jobbet
Vi erbjuder dig ett rörligt arbete med hantering av inkommande och 
utgående ordrar och leveranser på vårt lager/kontor i Fjärås. Arbetet 
innebär att ta emot sändningar, hantera varulagret, packa och skicka 
kund ordrar, beställa frakt, inventera mm.

Din profil
Vi söker dig som är i början av din arbetskarriär och kanske redan har 
någon erfarenhet av lager/logistik. Vi vill gärna att du har stort tek
niskt intresse och känsla för kund service. Du får gärna ha erfarenhet 
av kundkontakter och godshantering. 

Du kommer också att ha en hel del kontakt med såväl leverantörer 
som kunder, så flytande i svenska och bra engelska samt datavana är 
nödvändigt. 

Bkörkort behövs och truckkort är meriterande.

Tjänsten passar dig som är ansvarsfull, självgående och trivs med att 
arbeta såväl själv ständigt som i team.

Om företaget 
SOMMER APERTO Scandinavia AB är general agent i Skandi navien/
Norden för de tyska och holländska varu märkena SOMMER, APERTO 
och Doco. Vårt sortiment består av auto matik för portar, grindar och 
dörrar med till behör samt skensystem och portkomponenter av 
olika slag.  Läs gärna mer om oss på vår hemsida www.aperto.se. 

För när varande är vi tio medarbetare på företaget och vi ser fram 
emot att bli en till! 

Vi är en rökfri arbetsplats.

Placering
Vårt nyrenoverade lager/kontor ligger i Fjärås. Tjänsten är en 
tills vidareanställning på 50100% med tillträde enligt överens
kommelse.

Låter det intressant?
Hör av dig till Tor Carlsson. Intervjuer sker löpande.  Har du frågor 
om tjänsten, kontakta gärna:  
mail: tor.carlsson@aperto.se eller tel: 030057 55 81

Om oss 
SOMMER APERTO Scandi
navia AB är general agent i 
Skandi navien/Norden för de 
tyska och holländska varu
märkena SOMMER, APERTO 
och Doco som ingår i SOM
MERgruppen. 

Vårt sortiment består av auto
matik för portar, grindar och 
dörrar med till behör ner till 
minsta skruv.

SOMMER-gruppen

• SOMMER, APERTO, Groke, 
Doco, metaku och Trieben
bacher ingår i gruppen

• Tillverkning i Tyskland, USA 
och Kina

• Automatik för garage portar, 
industriportar, grindar, bommar, 
passersystem mm

• Skensystem, portkomponenter 
mfl tillbehör
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