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Chauffør/lagermand m/k søges 37  timer ugentlig 
 
 
 
 
Kan du arbejde selvstændigt og selv tage ansvar for dine opgaver så har vi et job i sæsonen 2019.  
 
Vi er et teltudlejningsfirma der udlejer telte, borde, stole m.m. til kunder på Sjælland. 
Vi holder til i Tune v/Roskilde og er pt. 4 timelønnede medarbejdere. 
 
Vi har brug for en ansvarsbevidst m/k der kan og tør tage ansvar. 
Arbejdet vil primært være som chauffør i vores egen liftbil, men der vil også være forskellige 
opgaver på vores lager. 
Som udgangspunkt vil du arbejde alene, men kan indimellem få opgaver hvor der er flere mand på. 
Arbejdstiden er som udgangspunkt mandag til torsdag, og der kan forekomme aftenarbejde og 
indimellem weekendarbejde. 
 
Ansættelsesperioden er fra 1. Maj (evt. før) – 30. September 2019 (med mulighed for forlængelse) 
 
 
Jobbet består bl.a. i: 
- transport af vores materiel til/fra vores kunder 
- at udlevere og tage imod vores materiel til og fra kunderne 
- tjekke at vores materiel fremstår flot og ordentligt 
- forefaldende arbejde på lageret 
 
Der er tale om fysisk arbejde så du skal være i god form og ikke bange for at tage fat. 
 
 
Vi forventer at du: 

- er kunde- og serviceminded 
- pligtopfyldende og mødestabil 
- taler og skriver dansk 
- har haft kørekort kategori B i min. 2 år 
- kan fremvise ren straffeattest 
- ikke ryger – (virksomheden er 100% røgfri) 

 
Det er en fordel hvis du har erfaring med lagerarbejde (evt. truckkort), men det er ikke et krav.  
 
Løn efter aftale. 
 
Ansættelsessamtaler vil blive afholdt løbende. 
 
Er du interesseret i jobbet så send en ansøgning hvor du beskriver dig selv og din erfaring med 
vellignende foto til job@telttilfest.dk 
 
Ansøgningsfrist: 10.marts 2019 
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