
Vi søger 2 dygtige,  
ambitiøse og engagerede  
lager- og logistikelever 

Du vil referere til Lagerchefen og indgår i et kompetent team på 12 
medarbejdere i Farsø.

Lager og logistikfunktionen i Farsø arbejder med en lang række 
forskelligartede opgaver herunder: 
• Varemodtagelse
• Indkøb
• Plukning, pakning og forsendelse af   ordrer
• Kontakt til leverandører / kunder i både indland og udland 

Der er mulighed for en bred, dynamisk uddannelse i en vækstori-
enteret og international virksomhed, og vi sikrer, at din elevtid hos 
VERSALIFT Denmark giver dig en spændende og udfordrende start 
på din erhvervskarriere. 

Personlig og faglig profil: 

• Du er nysgerrig, udadvendt og proaktiv person og kan lide 
udfordringer.

• Du kan arbejde selvstændigt og effektivt – og vokser med 
ansvaret for dine opgaver.

• Du er en teamplayer og kan indgå i mange relationer- også 
internationalt - på en positiv og anerkendende måde.

• Du har god sprog- og talforståelse.
• Behersker engelsk i skrift og tale.
• Du har flair for IT og kan hurtigt sætte dig ind i nye IT-systemer, 

samt har basale færdigheder inden for Microsoft Office pakken.
• Du har bestået HG2, HHX, HGS eller HGV.

Vi tilbyder: 

• Solid platform for din videre karriere indenfor lager og logistik.
• En alsidig elevtid med spændende og udfordrende arbejdsop-

gaver i en international virksomhed.
• Støtte og plads til faglig og personlig udvikling.
• Aktiv personaleforening som arrangerer flere årlige sociale 

sammenkomster.
• Morgenbrød og frugt hver dag.
• Sundhedsordning.
• Et sundt og dynamisk arbejdsmiljø med gode kolleger.
• Mulighed for ansvar, grundig oplæring og kollegial opbakning.
• Godt teamwork.

Interesseret? 
Hvis du har spørgsmål til jobbet eller er interesseret  
i en rundvisning på virksomheden inden du sender  
ansøgning, så kontakt Tommy Larsen  
på tlf. 2567 2012.

Send din ansøgning til job@versalift.dk
Tiltrædelse snarest muligt.
 

Søger du en elevplads i et internationalt miljø  
med gode og engagerede kolleger, som hjælper hinanden?

VERSALIFT Denmark A/S 
Søndervang 3, 9640 Farsø   

Tlf. 9863 2433 
www.versalift.dk

VERSALIFT
D E N M A R K 

 
VERSALIFT Denmark A/S er del af et dynamisk internationalt team på ca. 2.000 medarbejdere, hvoraf ca. 180 arbejder i Farsø. Vi er ejet af amerikanske  

TIME Manufacturing Company beliggende i Waco, Texas. VERSALIFT Denmark A/S er eksport kontor for hele verden uden for Amerika via forhandlernetværk  
samt ansvarlig for underafdelingerne i UK, Frankrig, Spanien og Sverige. Herudover har vi egen produktion samt opbygning, montage og service af kurvelifte på vare- og lastbiler samt bilindretninger.  

Se mere på  www.versaliftinternational.com - Se firmapræsentation på YouTube her

http://www.versaliftinternational.com
https://www.youtube.com/watch?v=Q8IYwVTrHRA&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=Q8IYwVTrHRA&t=2s 

