
RUTINERET TRUCKFØRER 

Saint-Gobain ISOVER udvikler, producerer og markedsfører innovative og bæredygtige 
isoleringsløsninger til vores samarbejdspartnere og kunder i den danske byggeindustri. 
ISOVER isoleringsløsninger giver komfort og en effektiv byggeproces. 
I Danmark er vi placeret i Vamdrup ved Kolding, hvor vi producerer på en af verdenens 
mest moderne glasuldsfabrikker og beskæftiger ca. 200 medarbejdere. Vi er en del af 
Saint-Gobain koncernen, der beskæftiger ca. 179.000 medarbejder i 67 lande. 
Saint-Gobain koncernen er globalt ledende inden for byggematerialer, herunder ISOVER 
isoleringsløsninger.
Flere informationer kan findes på www.isover.dk og www.saint-gobain.dk 

Jobbet
Sammen med dine kolleger i produktionen, har du 
ansvaret for håndtering af soleringsprodukter til og 
fra vores lager.

• Dine opgaver vil bl.a. blive: 
lagersætning af den løbende produktion på 
udendørs lokationer, 

• klargøring af produkter til om pakning, 
• medvirke til optimering af lagesætningen, så 

denne fremstår effektiv og ryddelig,
• renholdelse af truck & bufferzone.

Arbejdstiderne fordeler sig på dagvagter 6–14 og 
nattevagter 21–06.
Weekenderne dækkes således, at hver medarbejder 
er inde hver tredje weekend på nattevagt. 

Profil
• Du har en positiv og aktiv holdning til sikker-

hedsarbejde. 
• Du skal have kørekort og truckcertifikat.
• Du har lyst til at arbejde med truckkørsel og 

lagerlogistik.
• Du er meget selvstændig, struktureret, arbejd-

som og dygtig til selv at prioritere og opsøge 
opgaverne.

• Kendskab til lagerstyring med f.eks. SAP EWM, 
vil være en fordel men ikke en nødvendighed.    

Ansvarsbevist og fleksibel truckfører til 3-holdsskift.

Vi tilbyder
Vi tilbyder et alsidigt job, hvor gode medarbejder-
forhold, sikkerhed og teamwork vægtes højt.  
Du vil få kompetente kolleger og gode
udviklingsmuligheder i et uformelt miljø.

Ansøgning
Kan du få hos Hans Christian Kaad på telefon:  
25 14 65 60.
Skriftlig ansøgning med relevante bilag bedes du 
sende til susanne.laporte@saint-gobain.com.

Vi holder løbende samtaler og stopper, når vi har 
fundet den rigtige kandidat. Tiltrædelse hurtigst 
muligt, men vi venter gerne på den rette.


