
ARBEJDSOPGAVER

Der er mange forskellige opgaver 
inden for lager og logistik. 

Du kan f.eks. komme til at 
arbejde med: 
• Modtagelse samt ind- og 
  udpakning af varer 
• Af- og pålæsning af lastbiler
• Registrering, optælling og 
  mærkning af varer på lageret samt 
  flytning og placering
• Kvalitetskontrol som vejning og 
  måling af varer
• Vedligehold af lagerets udstyr

FAGLIGE KVALIFIKATIONER 
(I PRIORITERET RÆKKEFØLGE)

o Du har det godt med faste arbejdsopgaver
o Du kan arbejde selvstændigt, men også i teams
o Du kan bruge IT og har erfaring med 
 lagerstyringsprogrammer
o Du har truckcertifikat
o Du har evt. en uddannelse inden for lager og logistik

PERSONLIGE KVALIFIKATIONER 
(I PRIORITERET RÆKKEFØLGE) 

o Du er mødestabil
o Du har forståelse for udførsel af kvalitetskontrol
o Du kan arbejde systematisk
o Du har udpræget ordenssans
o Du kan arbejde struktureret
o Du er detaljeorienteret
o Du er serviceminded overfor leverandører og kunder
o Du er indstillet på at påtage dig nye opgaver
o Du er indstillet på at arbejde mere, når der er meget at lave

FYSISKE KVALIFIKATIONER

o Du har en god og stabil fysik
o Du kan holde til både stående, gående og siddende arbejde
o Du kan klare løft og flytning af varer
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TIPS TIL JOBSØGNING

De fleste job slås op på Jobnet eller lignende og på virksomhedens 
egen hjemmeside. Nogle gange opfordrer virksomheder også til 
uopfordrede ansøgninger via deres hjemmesider. Hvis du søger 
uopfordret, kan det være en fordel at møde lagerchefen ansigt til 
ansigt – ring evt. først og aftal et møde. Hvis der er tale om en 
mindre virksomhed, er det også en god mulighed at møde 
uopfordret op. Ved mødet tager du din ansøgning og dit CV med. 
Heri beskriver du kort dine faglige og personlige kompetencer 
samt dine erfaringer inden for området. Vær opmærksom på 
at særligt webshops er et område i vækst, og her efterspørges 
lager- og logistik personale i høj grad.

Du kan også tilmelde dig et vikarbureau, som oftest bruges i 
forbindelse med sygdom eller ved større belastning end normalt, 
f.eks. i forbindelse med julehandelen. Der er generelt rigtig gode 
job- og uddannelsesmuligheder indenfor branchen.

RELEVANTE KURSER
AMU KURSER PÅ TEKNISK SKOLE

o Gaffeltruck certifikatkursus B
o Kundebetjening – lager
o Lagerstyring med IT
o Manuel lagerstyring

UDDANNELSESMULIGHEDER

o Lager- og logistikmedarbejder
o Lageroperatør

ARBEJDSTID

Større virksomheder inden for lager og logistik er ofte i gang hele 
dagen, og derfor kan du komme til at arbejde både dag, aften og 
nat i skiftehold. Ved mindre virksomheder, f.eks. webshops, er der 
oftere tale om faste dagvagter.

EKSEMPLER PÅ ARBEJDE 
INDEN FOR BRANCHEN

Lager- og logistikmedarbejder Anne 
Sofie: https://youtu.be/UiI5EF4u6GM

Lager- og logistikmedarbejder Lasse: 
https://youtu.be/NJAAKFbe0pg
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