
 
 

 

 

Freebee A/S søger lagerarbejder  

Har du truckcertifikat og erfaring fra lagerarbejde? 

Så kom og vær med på holdet i Freebee! Vi mangler pr. 1. september en selvstændig og ansvarlig 
lagerarbejder på vores fabrik i Nyborg. 
Arbejdet foregår som teamarbejde og tilrettelægges under frie og uformelle rammer sammen med dine 
kommende kollegaer i produktionen på daghold. 
Vi ser gerne, at du har du har erfaring fra et lager og ved, hvordan man håndterer gods i varierende typer og 
vægt indenfor et større lager.  Du har truck- og farlig gods certifikat eller er villig til at få det.  

 

De daglige arbejdsopgaver omfatter 
 

 Af- og pålæsning af gods 

 Plukning & pakning, truckkørsel m.m 

 Generelle og forefaldende vedligeholdelsesopgaver på lageret og i produktionen 

 Rengøring af lager 
 

Personlige egenskaber 

 Du er ansvarsbevidst, kvalitetsbevidst og selvstændig  

 Du trives godt i et uformelt miljø  

 Du er stabil og møder til tiden 

 Du er fleksibel i forhold til arbejdstid og -opgaver 

 
Vi kan tilbyde 

 En stilling på daghold 

 En spændende og afvekslende hverdag 

 Arbejde i et mindre firma, hvor der træffes hurtige beslutninger og har åben 
kommunikation 

 Gode og engagerede kollegaer 
 

Om os 
Freebee A/S har eksisteret siden 2006. Vi distribuerer forskellige råvarer, såsom kryolit, saltflux, 
kaliumaluminiumfluorid m.m. til Europa, Fjernøsten, Mellemøsten, Afrika og Amerika. 
Vi har løbende udvidet vores forretning – senest har vi etableret egen produktion i Nyborg, hvilket giver 
mere fleksibilitet i forhold til vores kunder. 

 

Vi lægger stor vægt på, at vores dage skal være udfordrende og farverige. Vi opnår vores mål gennem 
gensidig respekt og ærlighed. Vi er en ikke-ryger virksomhed. 

 
Interesseret? 
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Jørgen Rasmus Kildegaard 
på tlf.:  20209555 
Send ansøgning og CV mærket ”produktionsmedarbejder” til ma@freebee.dk. 
Vi indkalder løbende til samtaler – så skynd dig og send din ansøgning. Tiltrædelse 1. september eller 
efter aftale. 
Vi glæder os til at høre fra dig. 
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