
          

 

Nordisk Microfiber Danmark ApS, Agerhatten 27A, DK-5220  Odense SØ, Danmark 

Telefon +45 6598 2040  • www.nordiskmicrofiber.dk 

Nordisk Microfiber Danmark ApS søger medarbejder med stærke 

kompetencer inden for montage/samling 

 

NMF leverer professionelle rengøringsrekvisitter til ca. 100 NMF-forhandlere på de nordiske markeder. 

Vi arbejder ud fra vores vision om at gøre det så nemt som muligt at købe og bruge professionelle 

rengøringsrekvisitter, derfor stilles der store krav til særligt vores Supply Chain for at sikre en høj 

leveringsperformance.  

 

For at sikre en forsat udvikling søger vi flere kræfter.  

 

Vi søger en dygtig og ansvarsfuld medarbejder med hænderne skruet rigtigt på, og som: 

 

- er engageret, omhyggelig og har solid erfaring og interesse i montageopgaver 

- har stor forståelse og sans for detaljen 

- kan disponere og prioritere opgaver i egen hverdag  

 

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

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

 

Du vil få ansvaret for vores vognproduktion, så det er vigtigt, at du trives med at tage ansvar, arbejde 

selvstændigt og være i stand til at træffe vigtige beslutninger, når det kræves. 

 

Om jobbet 

• Samling og produktion af diverse rengøringsvogne 

• Daglige forsendelser herunder booking af fragt 

• Ansvarlig for at der altid er oparbejdet et færdigvarelager jf. salgsdata  

• Håndtering af vareankomst sammen med øvrig medarbejder 

• Deltage ved containertømninger 

• Generel orden på lageret 

• Overblik over varerne uge for uge med vareindgang og vareafgang 

• Regulering i EPR-systemet, så tilbehørslageret altid er korrekt 

• Aktiv i implementering af nyt ERP-system 

 

 

Faglige kvalifikationer 

• Du har en relevant håndværksmæssig baggrund, og brænder for det du laver 

• Du er meget detaljeret anlagt og fagligt dygtig 

• Det ligger dig naturligt at prioritere opgaverne, da du får stor indflydelse og medbestemmelse i 

dagligdagen 

• God til at arbejde selvstændigt  

• 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. 
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NMF tilbyder 

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

Vi tilbyder en hverdag med mange bolde i luften, skiftende arbejdsopgaver og højt humør. 

 

• En uformel kultur, hvor der er kort vej fra tanke til handling, hvilket giver rig mulighed for 

indflydelse og forandring 

• Stor grad af indflydelse på planlægning af egen arbejdsdag 

• Med reference til vores Office Manager Anja Sørensen, bliver du en del af et hold bestående af 

kompetente kollegaer med høj faglighed 

• NMF vækster årligt cirka 20%, så du skal trives i en omskiftelig hverdag, men i lige så høj grad 

evne at udvikle dit ansvarsområde 

• Gode og faglige udviklingsmuligheder, hvor der hvert år sættes uddannelsesmidler til rådighed 

for alle medarbejdere 

• Attraktiv lønpakke samt personalegoder herunder bl.a. pension, frokostordning, 

sundhedsforsikring, træning/motion på arbejdspladsen samt kompetencegivende 

efteruddannelse 

 

Vi forventer tiltrædelse hurtigst muligt, men venter gerne på den rette. 

Løn efter kvalifikationer. 

 

Er du interesseret, så synes vi, du skal søge jobbet med det samme 

Send din ansøgning, CV samt dokumenteret erfaring til anja@nordiskmicrofiber.dk  

mærket ”Ansvarlig for vognproduktion”.  
Vi indkalder løbende udvalgte kandidater til samtale. 

 

Hvis du ønsker yderligere information om jobbet, er du velkommen til at kontakte  

Office Manager, Anja Sørensen, på telefon 42 75 75 94 eller via mail: anja@nordiskmicrofiber.dk. 
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