
   

          

Midtjysk Reoler A/S ejes og drives af Karl Justesen, 30 års erfaring inden for lagerindretning og optimering af 
arbejdsgange på et lager. 
  
Vores formål er at servicere og levere lagerløsninger til virksomheder der har mangel på lager- og pallereoler og 
behov for optimering af deres lagerkapacitet. 

Vi l køber og sælger i hele Danmark. Du skal medvirke til at øge salget af individuelle og standard designede 
løsninger til nye og nuværende kunder. Vi ønsker at øge vores markedsandel.  
 
Kunderne hos os skal opleve, at vi leverer løsninger og koncepter, der rammer deres behov, lige fra idé til 
ibrugtagning. Vi leverer både nye og brugte reoler, der naturligvis er af høj kvalitet, samt overholder alle regler 
og normer. 
  
Vi råder aktuelt over 2.500 m2 kolde og varme  haller med stor frihøjde, læsseramper, brede porte og mange 
palle- og specialreoler. 
 
Hos os får kunderne rådgivning med optimal indretning af deres lagerhaller og optimering af arbejdsgange på 
lageret. 

 

Daglig leder til salg af lagerindretning og logistikløsninger 

Vi søger en ny daglig leder, med reference til direktøren, til en vækstvirksomhed i Viborg Kommune. 

Der er tale om et alsidigt job, som du kommer til at forme sammen med direktør og ejer Karl Justesen. Det bliver dit 

ansvar, at være en del af både salg, produktion og kontakten til såvel leverandører, kunder og vognmænd. 

Din kommende dagligdag vil være med især dette indhold: 

 Salg og kundeekspedition, med fokus på højt serviceniveau, er du fortrolig med, og du tager gerne en dialog 

med vores kunder om deres opgaver og behov. Du klarer tilbudsgivning både via telefon og mail 
 I det daglige er du også ansvarlig for driften af lageret 

 Planlægning og styring af ordrebordet sørger du for, så opgaver løses og produceres så de kan 

sendes til vores kunder til aftalt tid og sted 

 Planlægning af øvrige opgaver, herunder varemodtagelse 

 Drift og udvikling af vores lagerfunktion samt styring af vores varelager 

 Fragtaftaler med vognmænd i forbindelse med afhentning af varer klarer du også 

 Kontakt til leverandører er en vigtig del af dagligdagen 

 I en udfordrende og dejlig travl dagligdag, med alsidige opgaver, går du gerne forrest, og giver også en hånd 

med i produktionen, på lageret og på trucken. (Har du ikke truckcertifikat, så får du det via os.) 

 Du er serviceminded, og har erfaring fra lignende stilling, og har lyst til at tage ansvar og lære nyt. 

 Du er god til at avende IT i dagligdagen. 

Vores kunder er primært indenfor B2B området og spænder vidt fra små virksomheder til store industrikunder. Vi 

sætter kvalitet og levering til aftalt tid meget højt. 

Vi er en virksomhed som vil vækste, og vil nå nye højder. Vi er solide, og har en meget tilfredsstillende 

kreditværdighed på AAA (Bisnode) 

Løn- og ansættelsesforhold taler vi om ved den personlige samtale. Der holdes samtaler løbende. 

Direktør og ejer Karl Justesen kan kontaktes for yderligere informationer. Mobil 22 94 88 00 

Ansøgning og CV sendes til kj@midtjyskreoler.dk  
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