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Centrallageret
Att.: Logistikchef Jens Jensen
Firmagade 22
1000 Hovedstaden

Styrk den snorlige lagerstyring med uddannet 
logistikassistent
Jeg har set jeres annonce hos Jobindex, og jeg er klar til at løfte Centrallagerets 
opgaver i stillingen som lager- og logistikmedarbejder.
Når jeg siger løfte, så kan I stole på, at Centrallagerets kunder får deres varer 
til aftalt tid til den rigtige pris, og at jeg sørger for, at lagerbeholdningen altid 
er ajourført.

Jeg søger jobbet hos Centrallageret, fordi I har et stort ordreflow og mange 
spændende kunder – især inden for bygge og anlæg, hvor jeg tidligere har 
arbejdet. Indkøbsopgaverne i jobbet er desuden en naturlig overbygning på det 
ansvar, jeg har haft for Detaillageret a/s. I vil derfor få en medarbejder, der står 
på et solidt fundament.

De stærkeste kompetencer, jeg kan tilføre Centrallageret, er:
• Ordrebehandling – jeg har erfaring med ordrer, der indeholder mange 

varenumre
• Logistikplanlægning – jeg finder den billigste og optimale transportform 
• Rutineret bruger af SAP – jeg kan håndtere jeres system fra første dag.

Desuden fornægter fem år i logistikbranchen sig ikke. Jeg har lært at være på 
forkant med udviklingen inden for lagerlogistik, og det vil I kunne mærke med 
effektiv varelevering og tilfredse kunder, hvis I ansætter mig.

Ekspert i havecentre
Jeg kan yde Centrallagerets kunder fra havecentre en særlig kvalificeret 
service, da jeg har arbejdet som ufaglært anlægsgartner. Det betyder, at jeg 
ved, hvad de skal bruge varerne fra vores lager til og jeg har derfor 
kompetencerne til at anbefale et alternativ, hvis varen er i restordre hos vores 
leverandør.

Både I som kollegaer og Centrallagerets kunder vil opleve, at jeg er grundig og 
hjælpsom. Så I kan godt regne med, at jeg følger varerne og ordrene til dørs 
med de rigtige fragtpapirer. I kan også regne med, at jeg hjælper mine 
kollegaer, alt hvad jeg kan og etablerer et godt samarbejde med 
Centrallagerets indkøbs- og salgsafdeling.

Jeg håber, I har lyst til at se mig til en samtale, så vi kan tale om en fælles 
fremtid på Centrallageret.

Med venlig hilsen
Oliver Olsen
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