
 

Bliv en del af DANLAD 

DANLAD har specialiseret sig i opbygninger af varebiler/lastbiler til erhvervslivet, og vi er i dag 

totalleverandør inden for dette område. Hvad enten det er opbygninger til varebiler/lastbiler eller 

indretning af samme, er vores produkter af god kvalitet. 

 

Udover kvalitet er fleksibilitet et nøgleord for DANLAD. Vores alsidige produktprogram gør det muligt 

at skræddersy løsninger til alle kunders behov. 

 

Få en nøglerolle 

DANLAD søger en Lager- og indkøbsansvarlig til Logistikorganisationen. Vil du være en del af en 

virksomhed i en rygende udvikling, der er præget af aktivitet, forandringer og travlhed, så er det 

måske dig, vi søger. 

 

Den primære opgave for Logistikorganisationen er at servicere vores kunder og produktion med 

fremskaffelse af materialer og færdigproducerede biler i rette kvalitet, i rette mængde - og på rette 

tidspunkt. 

 

Dine arbejdsopgaver vil primært være: Dine personlige egenskaber og kvalifikationer er: 

• Bestilling af materialer fra vores 

underleverandører til brug i produktionen 

• Etablering og optimering af lager på 

standardvarer ud fra min/max. 

lagerniveauer 

• Sikre og følge op på indgangskontrol på 

materialeindleveringer, herunder 

håndtering af indkøbsreklamationer 

• Erfaring ’hands-on’ med indkøbsbestilling, 

varemodtagelse og lagerstyring, gerne inden for 

bil- eller reservedelsbranchen 

• Grundlæggende PC-kendskab og erfaring med 

lagerregistreringer og stregkoder, gerne erfaring 

med C5-system 

VIL DU VÆRE  

EN DEL AF EN  

SUCCES? 

Lager og indkøbsansvarlig - fuldtidsstilling    



• Oprettelse af styklister, materialenumre 

og øvrige stamdata vedr. indkøb samt 

sikre korrekt mærkning af materialer 

• Opfølgning på kostpriser og 

fakturagodkendelse 

• Etablering af kontinuerlig måling af 

lagerniveau vha. stregkoder og 

ind/udlevering på lager 

• Etablering og optimering af indkøbsaftaler 

med udpegede leverandører ift. priser, 

levering, betingelser, lagerniveauer mm. 

• Erfaring med opbygning og udvikling af en 

indkøbsfunktion, herunder procedurer, min/max-

bestilling, leverandøraftaler, stamdata mm. 

• Du skal være udpræget købmand, kvalitets-

bevidst og serviceminded 

• Du er samtidigt i stand til at arbejde ansvarsfuldt, 

selvstændigt og effektivt i en hverdag, hvor ikke 

alt kan være struktureret og planlagt på forhånd, 

og hvor tingene alligevel nogle gange skal gå 

stærkt – og du er derfor heller ikke bleg for at 

tage en ekstra tørn fra tid til anden for at løse 

opgaverne med rettidig omhu 

 

Spørgsmål og ansøgning 

Tiltrædelse hurtigst muligt. Ansøgninger behandles løbende, ligesom samtaler afholdes løbende. 

 

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Henrik Sørensen på tlf.: +45 24 95 45 

24. 

 

Vil du søge stillingen, bedes du sende ansøgning og CV pr. mail til job@danlad.dk hurtigst muligt. 

Skriv ’Lager og indkøbsansvarlig - fuldtid’ i emnefeltet.  

 

 

KOM MED PÅ HOLDET! 

Du tilbydes en mulighed for at blive en vigtig spiller i et godt team, der i markedet er kendt for 

kvalitet. Du vil blive grundigt introduceret til produkter, opgaver, kolleger og 

arbejdsgange. Derudover vil du få et spændende selvstændigt job med kontakt til mange 

mennesker og stor indflydelse på tilrettelæggelse af din egen arbejdsdag. Du får – udover dygtige 

kolleger og karrieremuligheder – en god lønpakke, der består af en fast løn samt pensions- og 

sundhedsordning m.m.

 

 

Danlad A/S er en af de største udbydere af transportløsninger i Skandinavien 

og er beliggende i topmoderne faciliteter i Ejby, senest udvidet i 2018. 

Firmaet beskæftiger i dag 60 engagerede medarbejdere, som alle fungerer i et godt sammenhold, 

vor fælles mål og værdier værdsættes højt. 2 / 2 
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