
Jobopslag

Er du hands-on og brænder du for lagerlogistik og ledelse? Så er 
du muligvis vores nye Team Leder!   
Despec Denmark A/S, Lynge 

Despec er Nordens ledende distributør af It- & kontortilbehør. Med kontorer i Danmark, Sverige, Norge, Finland og Island arbejder vi hver dag for 
at være den foretrukne distributør i Norden. Vi tilbyder værdiskabende services, som er skræddersyet til både forhandlere og producenter, så de 
oplever vores velkendte Despec-service, der kommer til udtryk gennem høj tilgængelighed, høj kvalitet og rettidig levering i alle leverancer samt 
nem returhåndtering, når der er behov for det.    

Vi leder efter dig, der går forrest og løfter ansvaret for, at alle forsendelser kommer ud til vores kunder til tiden, hver dag. 
Med opstart hurtigst muligt søger vi en dygtig Team Leder, der bliver en nøglespiller i at sikre driften og ledelsen af vores Outbound aften-
hold på lageret i Danmark. Lagerets åbningstid er kl 7.30-20.00 og holder åbent alle hverdage, hvor vi håndterer forsendelser til kunder i hele 
Danmark, op til Norge samt til vores lager på Island. På en gennemsnitlig arbejdsdag ryger der over 1000 forsendelser gennem lageret, så du 
skal være klar på en hektisk hverdag, hvor det går stærkt. Ledelsesmæssigt vil du få ansvar for 7 faste lagermedarbejdere på aftenholdet med 
mødetid kl 12-20 samt vores Servicemedarbejderteam på 7 personer, der møder ind på forskellige dage efter skole kl 16-20. Du kommer til at re-
ferere direkte til vores Warehouse Manager og vil derudover også have et tæt samarbejde med Assistant Warehouse Manager og Team Lederen 
på morgenholdet.  

Primære arbejdsopgaver 
Dine primære arbejdsopgaver vil blandt andet bestå af; prioritering, koordinering og fordeling af de daglige ordrer og opgaver i dit team. Du 
kommer til aktivt at tage del i lagerdriften på gulvet gennem pluk, pak og kontrol af forsendelser samt sikre, at vi løber i samme retning efter 
vores målsætninger om at sikre høj kvalitet og reducere omkostninger som plukfejl, returvarer, sygefravær og udskiftning i dit team. Derudover 
har du en vigtig opgave i at sikre god dialog og koordinering med diverse chauffører, transportører og kunder, der dagligt besøger lageret. Dertil 
vil du løbende tage initiativ til eller deltage i diverse projekter, der har til hensigt at videreudvikle og optimere vores lagerprocesser. Sikkerhed og 
trivsel er naturligvis i fokus hos os og derfor vil du også være med til at opretholde et pænt og ryddeligt lager og bidrage positivt til at vedligehol-
de vores gode fysiske og psykiske arbejdsmiljø. 

Din profil 
Vi forestiller os at mange forskellige baggrunde eller profiler kan have det, der skal til for at blive en succes i jobbet. Vi vil foretrække profiler 
med følgende i bagagen: 

• Erfaring med ledelse, eventuelt fra andet lager eller fra butik. Det kan også være, at du har været håndværksmester eller befalings-  
  mand i militæret.
• Du er løsningsorienteret og motiverer ved at gå foran på gulvet som det gode eksempel. 
• Du er god til tal og brænder for at flytte varer fra A til B.
• Du er omstillingsparat og trives med at indgå i en omskiftelig og travl hverdag.
• Du er god til at prioritere, planlægge og eksekvere til aftalt deadline.
• Du er udadvendt, energisk og har generelt en positiv afsmittende effekt på dine medmennesker.
• Når du arbejder er du proaktiv, selvkørende og ansvarsfuld.
• Du er struktureret, og du har altid blik for detaljen, selv når det går stærkt.
• Du er ambitiøs og ønsker at udvikle dig som leder hos Despec. 
• Du har nemt ved at sætte dig ind i nye systemer og har eventuelt erfaring med ERP systemer som AX eller lagerstyringssystemer som  
 Apport (håndscanner og pick by voice). Dertil er det en fordel, hvis du har truckkort.
• Flydende i dansk og engelsk i både skrift og tale og forstår de skandinaviske sprog.

Vi tilbyder
• Gode karrieremuligheder i en succesfuld nordisk distributionsvirksomhed i rivende udvikling.
• Godt onboarding program som sikrer, at du kommer godt fra start.
• God sparring og oplæring af kompetente ledere og kolleger med mange års erfaring.
• God frokostordning samt attraktiv pension og sundhedssikring

Du ansøger ved at sende os en motiveret ansøgning samt CV til vores HR-afdeling: hr@despec.dk, og angiv ”Team Leder” i emnefeltet. Vi gen-

nemgår løbende de indkomne ansøgninger og indkalder til samtale. Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte Warehouse 

Manager, Lars Bertram Pedersen på telefon +45 30921312. 


