
 
 

 
 
 
 
 
Lagermedarbejder til solcellegrossist 
 
 
Vi løber utrolig stærkt i øjeblikket, og har derfor brug for dine hjælpende hænder på vores lager 
hurtigst muligt. 
 
Du skal gå til hånde og hjælpe vores lagerkolleger med forefaldende arbejde. Du skal kunne 
arbejde med alsidige blandede opgaver, fungere i et team og have lyst til et fysisk krævende job i 
på et lager, hvor der både er arbejdsopgaver inde og ude.  
 
Du er en glad, energisk og serviceminded teamplayer med en fleksibel indstilling til de 
arbejdsopgaver, som dagen byder på, hvad enten det er din hjælp til at tælle, pakke, flytte varer, 
hjælpe chauffører eller andre opgaver, som hverdagen på lageret omfatter.   
 
Du har god ordenssans, sætter en ære i at levere et godt stykke arbejde og har fokus på, at du og 
dit arbejde bidrager til vores virksomheds gode navn. Opgaver hos Co2Pro skal løses til samme 
høje standard hver gang.  
 
Hvad du har lavet indtil nu, betyder ikke så meget. Måske er du ufaglært, måske er du ledig eller 
har afsluttet skolen og har endnu ikke lagt dig fast på fremtiden. Det vigtigste for os er, at du har 
den rette indstilling, kan hjælpe med at løfte/bære og ikke er bange for at tage fat. Dine kolleger 
på lageret vil selvfølgelig vise dig hvad du skal.  
 
Vi forventer af dig, at du: 

• Er hjælpsom og lærenem 
• Kan arbejde på egen hånd og i et team 
• Har kørekort 
• Har gerne truckcertifikat (men det er ikke et krav) 
• Er i en fysisk form, hvor du kan klare at løfte solceller 
• Har gerne erfaring med lagerarbejde (men ikke et krav) 
• Skal kunne forstå og tale dansk 
• Er pligtopfyldende og mødestabil 

 
Vi kan til gengæld tilbyde dig:  

• Et job med en afvekslingsrig hverdag 
• 20 kompetente, glade og engagerede kolleger 
• En flad organisation med en uhøjtidelig tone og kort fra ide til handling 
• Et fagligt professionelt team i en virksomhed med familiær stemning 



 
 

• At blive del af et team med godt humør og stor arbejdsglæde 
• Løn: Efter kvalifikationer 
• En arbejdsplads med højt til loftet 
• Fastansættelse 
• Mulighed for at arbejde i en virksomhed i rivende udvikling, hvor din arbejdsindsats 

bidrager til den grønne omstilling 

 
Er du interesseret? Så send din ansøgning til os på job@co2pro.dk.  
Mærk mailen: Lagermedarbejder.  
Ansøgninger vurderes løbende, og vi lukker stillingen, når vi har fundet den rette.  
 
Fuldtidsstilling 
Ønske-tiltrædelse: snarest muligt 
Arbejdssted: jobbet er på vores hovedkontor, Nygade 95A, Ikast 

 
 
Om Co2Pro 
Co2Pro er en mindre virksomhed, men en af Skandinaviens større grossistvirksomheder inden for 
energioptimering, med salgskontorer i Danmark, Sverige og Polen. Vores kunder er primært 
installatører og vores vigtigste kompetencer er rådgivning og projektering/dimensionering af alt 
fra mindre anlæg til specialløsninger inden for solceller. Vi har et stærkt kundefokus, og kvaliteten 
i vores medarbejderes arbejde er afgørende for vores succes. Vores kunder skal have den 
optimale, energioptimerende løsning for netop deres projekt, som både bidrager til lavere Co2-
udledning og giver den bedste forrentning og besparelse i energiudgifter. Det får du nu chancen 
for at arbejde med.  
 
Se mere på www.co2pro.dk  
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