
 
 

 

Lager- og logistikoperatør lærling søges til Reesink Construction i 
Ringsted.  
Kunne du tænke dig at blive specialiseret inden for logistik og lagerstyring? Så kan du nu blive lager- og 
logistik operatør lærling ved Reesink Construction i Ringsted.  

Om jobbet 
Du kommer til at have din daglige gang på lageret i Ringsted, hvor de primære opgaver vil blive 
varemodtagelse, plukke, pakke og forsendelse af ordre. Du vil komme til at arbejde i en afdeling hvor 
humøret er højt og mulighed for en stejl læringskurve. Samtidig vil der blive rig mulighed for at dele din 
viden og læring fra skoleforløbet til implementering på lageret, da der ikke er langt fra tanke til handling.  

Dit daglige arbejde kommer bl.a. til at omfatte:  
• Varemodtagelse 
• Kontakt til transportører 
• Ekspedition af kunder ved skranken 
• Plukke, pakke og forsendelse af ordre 
• Indkøb af reservedele 
• Diverse ad hoc-opgaver  

Uddannelsen varer i alt 3,5 år og består af en blanding af skoleophold og praktisk uddannelse i 
virksomheden. Du kan læse mere om uddannelsen og se hvor skolerne ligger på www.tur.dk  
 
Hos Reesink Construction A/S får du:  

• Fuldtidsstilling med sundhedsordning og pensionsordning jf. overenskomst 
• En bred vifte af opgaver 
• Et kollegaskab på lageret med god humor 
• En arbejdsplads med højt til loftet og søde kollegaer 

Vi ønsker det skal være sjovt at gå på arbejde. Derfor har vi en uformel tone og med højt til loftet. I firmaet 
arrangeres der løbende personalearrangementer samtidig med at der er en aktiv personaleforening.  

 

Lyder det som noget for dig?  

Så tøv ikke med at sende os en ansøgning til: hr@jcb.dk eller tag kontakt til lagerchef René Hartmeyer på 
51 72 08 03 ved spørgsmål til stillingen. Ansøgningerne vurderes løbende. 

JCB tilbyder et omfattende maskinprogram på over 300 modeller til at løse mange forskellige opgaver. Vores specialuddannede mekanikere klargør 
maskinerne og monterer samtidig det specialudstyr, kunden ønsker. Dette sikrer kort leveringstid og en maskine, der er klar til at blive taget i brug 
med det samme. Vi har siden 1975 været importør af JCB-maskiner i Danmark. Reesink Construction er en del af den 235 år gamle hollandske 
koncern Royal Reesink med 40 datterselskaber. Koncernen har mere end 2500 medarbejdere fordelt over 10 lande, som alle har én ting til fælles – 
passion for maskiner og logistik. Se mere på Reesink Constructions website: www.jcb.dk  
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