
Inspirationshus søger administrativ medarbejder med 
flair for IT til lageret (25 timer) 

Trives du med administrative opgaver, og har du flair for IT? Kan du lide lugten i bageriet på et 
lager, og nyder du at hjælpe dine kollegaer, så de kan bruge deres tid på det, de er bedst til? 
Motiveres du af ansvar og selvstændighed? Så er det lige dig, vi leder efter.   
 
KEN STORKØKKEN står bag nogle af landets største professionelle køkkenindretninger samt daglig 
salg af kvalitetsudstyr til køkken- og restaurationsbranchen. Vores mission er at sikre kunden 
optimal funktionalitet i storkøkkenet via en professionel, individuel rådgivning og et bredt 
program af kvalitetsbaserede produkter og serviceydelser. Til vores lager i Århus søger vi nu en 
administrativ medarbejder (ca. 25 timer). 
 
Du kommer til at varetage alle administrative opgaver i vores forsendelse af både isenkram og 
maskiner. Du bliver således en central spiller på lageret, hvor dit arbejde bidrager til, at dine 
kollegaer kan bruge deres tid på det, de er bedst til. Din kontorplads er på lageret, men du vil få 
daglig kontakt til flere afdelinger i huset. Du bliver en del af et velfungerende team på 4-6 
medarbejdere med lagerchef Henning Simonsen i spidsen.  
 
Dine væsentligste opgaver  
• Registrering af forsendelser i Navision 
• Udarbejdelse af forsendelsesdokumenter  
• Bestilling af fragt og specialtransporter 
• Koordination og løbende kommunikation med fragtleverandører 
• Fejlsøgning i systemerne 
• Løbende opfølgning 
• Ad hoc-opgaver 
 
Din baggrund 
• Erfaring fra et lignende administrativt job (gerne på et lager) 
• Flair for IT  
• Kendskab til Navision vil være en fordel  
• Fortrolig med Office pakken (mail, word og excel) 
• Flydende i dansk i skrift og tale 



 
For at blive en succes i jobbet, er det vigtigt, at du har en selvstændig, struktureret og ansvarsfuld 
tilgang til dine arbejdsopgaver. Du er omhyggeligt og nøjagtig i dit arbejde, har overblik over dine 
opgaver og kan holde hovedet koldt i pressede situationer. Som person er du glad, 
imødekommende og serviceorienteret og du kan lide at være en del af den til tider særlige jargon 
og humoristiske tone, som hersker på et lager.  
 
Dine muligheder 
Vi tilbyder dig et selvstændigt og fleksibelt job på 25 timer, hvor vi garanterer dig for, at du 
kommer til at gøre en forskel. Du bliver en del af en uformel virksomhed med dygtige, engagerede 
kollegaer, som hver dag arbejder mod et fælles mål om at bringe kunden i fokus. Lønpakken 
forhandles individuelt efter kvalifikationer. 
 
Hvis du har spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at ringe til vores HR-chef Dorte Steen på 
2780 2215. Vi ser frem til at modtage en kortfattet ansøgning og et CV på cj@kenstorkoekken.dk. 
Vi behandler ansøgningerne løbende, så send din ansøgning allerede i dag. 
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