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Nordisk Microfiber Danmark ApS søger lager- og logistikelev til nyoprettet stilling 
 

NMF søger vores næste talent til vores hold i Odense SØ, hvor vi sørger for, at du over de næste 2½ år vil 

udvikle dig fagligt og personligt sammen med os. 

 

På onboarding-forløbet introduceres du for vores lagerfaciliteter, produktion og ERP-system. Du vil trin for 

trin indgå i vores daglige operation på lageret med de opgaver, der hver dag løses sammen med det øvrige 

lagerhold.  

 

Hver dag betjener og servicerer vi cirka 100 NMF-forhandlere på de nordiske markeder inden for 

professionelle rengøringsrekvisitter, herunder komplette rengøringskoncepter. Vi har over de sidste 5 år 

oplevet en stigende efterspørgsel på vores produkter og services, derfor ønsker vi nu endnu en dygtig 

kollega til vores team i Odense.  

Er du frisk og energisk, har mod på at arbejde i en virksomhed med en uformel omgangstone, et højt tempo 

og har lyst til at være en del af et stærkt team, så er det her måske chancen for dig. 

Du vil indgå i et team, hvor samarbejde er nøglen til succes. Det er derfor helt afgørende, at du er en 

teamplayer med stor forståelse for de overordnede principper, som driver hverdagen.  

 

Helt generelt om dig 

 

• Er engageret, omhyggelig og stiller dig positivt over for opgaverne 

• Har stor forståelse for, at det er kunderne, der er i fokus 

• Kan disponere og prioritere opgaver i egen hverdag  

• Du trives med at tage ansvar fra dag ét for egne opgaver 

• Arbejder selvstændigt og er i stand til at træffe vigtige beslutninger, når det kræves 

 

Hvilke arbejdsopgaver tilbyder vi 

• Varemodtagelse, herunder containertømning 

• Drift, indlagering og sortering af NMF Take Back System som lanceres til ultimo 2022 

• Daglig pluk og pak ud fra kundeordrer 

• Klargøring og forsendelse af ordrer 

• Oprettelse og administration af produktionsordrer 

• Samling og produktion af diverse rengøringsvogne 

• Registrering af varer 

• Lagerstyring via nemt og brugervenligt ERP-system 

Faglige kvalifikationer 

• Har bestået eller forventer at bestå grundforløbsprøven med et godt resultat  

• Kan kommunikere både mundtligt og skriftligt på dansk og gerne engelsk, men ikke et krav 

• Du har ordenssans og brænder for, at tingene spiller på lageret 

• Du er detaljeret anlagt og har et højt serviceniveau 
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• Det ligger dig naturligt at prioritere opgaverne, da du får stor indflydelse og medbestemmelse i 

dagligdagen 

• Du er en stabil bruger af Office 365, herunder primært Outlook og Excel 

• Du kan bidrage til en fortsat udvikling og optimering af vores logistiklager og systemer  

 

Og kan du ikke nikke ja til alle punkter, så send en ansøgning alligevel.  

Vi er sikre på, at den sidste del kan læres. 

 

Andre goder…. 

Attraktiv lønpakke samt personalegoder herunder bl.a.  frokostordning, sundhedsforsikring, motion på 

arbejdspladsen samt massageordning. 

 

Med reference til vores Office Manager Anja Sørensen, som vil være din uddannelsesansvarlig, bliver du en 

del af et hold bestående af kompetente kollegaer med høj faglighed. 

 

Tiltrædelse efter aftale, vi venter gerne på den rette. 

Løn efter gældende lovgivning for lager- og logistikelever. 

 

Er du interesseret? Så synes vi, at du skal søge jobbet med det samme 

Hvis du synes, det lyder interessant, så tøv ikke med at sende eller komme forbi med en kort, motiveret 

ansøgning (vedlæg CV) til Anja Sørensen, mail: anja@nordiskmicrofiber.dk. 

Du er også meget velkommen til at sende os en videoansøgning sammen med dit CV. 

 

 Ved eventuelle spørgsmål er du velkommen til at ringe til Anja på 6598 2040. 

Vi indkalder løbende udvalgte kandidater til samtale. 

 

Vores vision 

Vi gør det nemt at købe og bruge professionelle rengøringsrekvisitter. 

 

Vores principper 

Markedsorienteret 

Faglig og professionel 

Samarbejde 

Do whatever it takes 

 

Hvad laver NMF? 

NMF blev etableret i 1998 og er en nichevirksomhed, som producerer, udvikler, designer og sælger 

professionelle rengøringsrekvisitter til forhandlernetværk i Skandinaven.  

 

Vores forskellige produktserier og brede sortiment forhandles udelukkende via NMF-forhandlere. NMF's 

produkter markedsføres under 12 forskellige product brands, samt en række Private Labels-produkter til 

NMF-forhandlere. Dertil kommer et bredt svanemærket flagskibssortiment samt Nordic Recycle Trolley 

som bringer denne produktkategori til næste niveau.  

 
Vores lager og kontor ligger i Odense SØ 2 minutter fra motorvejen. 
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