
Vestjyllands Andel er Danmarks 3. største andelsgrovvare-
selskab med en årlig omsætning på godt 2 mia. kr.

Med fokus på praktisk innovation udvikler og leverer vi kvali-
tetsfoderløsninger til konventionel, økologi og non-gm m.v. 
Samtidig investerer og engagerer Vestjyllands Andel sig i den 

grønne omstilling - under behørig hensyntagen til klima, 
vandmiljø, fossil reduktion og dansk landbrug.

 
Vestjyllands Andel har ca. 4.000 medlemmer

og beskæftiger ca. 200 medarbejdere.

www.vja.dk

Pr. 30. juni 2020 overtager Vestjyllands Andel en 

række nye afdelinger. Og det er i den forbindelse, du 

måske kommer ind i billedet!

Til vores kommende afdelinger i hhv. Bedsted Thy, 

Gesten og Brande søger vi i alt 3 lagermedarbejdere, 

som ønsker at være en del af en virksomhed i rivende 

udvikling.

Trives du i en hverdag med varierende arbejdsopgaver, 

og er du serviceminded og samarbejdsorienteret?

Så er det muligvis dig, vi står og mangler!

Primære arbejdsopgaver:
Som lagermedarbejder får du til opgave at betjene og 

servicere vores kunder. Du skal bl.a. være med til at 

modtage, kontrollere og håndtere varer ved ankomst, 

ligesom du skal hjælpe til ved af- og pålæsning af 

lastbiler og traktorer. Det gælder både færdigvarer, 

løsvarer og plantebeskyttelsesmidler.

Derudover skal du være med til at rydde op og gøre 

rent, vedligeholde udstyr og maskiner samt deltage i 

andet forefaldende arbejde i afdelingen.

Det forventer vi af dig:
Du er serviceminded, ansvarsbevidst og arbejder godt 

- også under pres. Endvidere er du en teamplayer -  

omgængelig og fleksibel med godt humør. Du arbej-

der omhyggeligt og løsningsorienteret, og du løser 

hurtigt problemerne, når de opstår.

Det vil samtidig være en fordel, hvis du har truck-

certifikat, ligesom det forventes, at du har en grund-

læggende forståelse for IT.

Det tilbyder vi:
Vi tilbyder en afvekslende stilling i en udviklingsorienteret 

virksomhed med højt til loftet og et godt arbejdsklima.

I Vestjyllands Andel står vi sammen om fælles mål, og vi 

samarbejder i dagligdagen tæt med dygtige kolleger på 

tværs af organisationen. Vi er praktisk innovative og søger 

løsninger til gavn for kunderne. Det tror vi er årsagen til, 

at vi også fremadrettet vil være en foretrukken samar-

bejdspartner for dansk landbrug.

Sådan søger du jobbet:
Lyder ovenstående som et job for dig? Det håber vi og 

ser frem til at modtage din ansøgning via adressen 

ansogning@vja.dk mærket ”Lagermedarbejder”. Har 

du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte 

driftschef Palle Lindskov på mobil 2779 1559.

Vi behandler ansøgninger og indkalder til jobsamtale 

løbende. Så send din ansøgning til os hurtigst muligt!

      Viden om VA:

 

Er DU vores nye...

Lagermedarbejder?


