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Thisted-Fjerritslev Cementvarefabrik A/S er en dansk produk� onsvirksomhed med kunder indenfor landbrug, industri og anlægsbranchen. 
Produktprogrammet består af betonelementer, betonspalter, EUROrør afl øbssystemer, belægningssten, blokke og færdigbeton. 
Virksomheden beskæ� iger ca. 240 medarbejdere på tre loka� oner. Beton - naturligvis
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Er du vores nye medarbejder 
på kranbanen

Thisted-Fjerritslev Cementvarefabrik A/S har forrygende travlt i øjeblikket og 
søger derfor en medarbejder � l vores udendørs elementlager på fuld� d. 

Jobbet omfa� er:
• Læsning samt lagersætning af betonelementer med truck og traverskran i tæt samarbejde med 

produk� onen
• Pakning samt håndtering af byggematerialer � l og fra vores egne montageopgaver
• Håndtering af transportmateriel

Jobbet indebærer stort ansvar for, at vores produkter håndteres og afsendes på professionel vis, så vores 
kunder får en god oplevelse og modtager et godt produkt.

Du vil indgå i et team på 3 medarbejdere, som i tæt samarbejde har ansvaret for løsningen af de daglige 
opgaver.

Vi søger en medarbejder, der kan arbejde selvstændigt, men som stadig kan fungere i tæt samarbejde med 
andre.

• Krancer� fi kat og truckkort påkrævet
• Du skal være kvalitetsbevidst og have fl air for løsninger
• Du kan bevare overblikket og humøret – også i pressede situa� oner
• Du har let ved at � lpasse dig nye situa� oner og opgaver
• Du er fl eksibel i forbindelse med varierende arbejds� der og � metal
• Du har ordenssans og går ikke på kompromis med sikkerhed

Vi � lbyder løn e� er gældende overenskomst + lokala� ale, fast ansæ� else og et godt og frit arbejdsmiljø 
med gode kollegaer. 

Tiltrædelse e� er a� ale.

Personer med lastbilkørekort vil blive foretrukket, ligesom det vil være en fordel med erfaring fra lager eller 
transportbranchen. 

Hvis det kunne være noget for dig, så ring � l kørselsansvarlig Kim Hassing på tlf. 3067 3803 for yderligere 
informa� on.


