
 

Lagermedarbejder – Dansand A/S 
 
Kunne du tænke dig at blive en del af holdet hos Danmarks førende producent af 
kvartssand? Så er du måske den dygtige lagermedarbejder, vi søger.   
 
Du bliver en del af en succesfuld virksomhed, hvor der er fokus på trivsel hos den enkelte 
medarbejder, samtidig med at vi konstant arbejder på at udvikle forretningen.  
 
Vi er 40 medarbejdere, som er beskæftiget med produktion, vedligehold, produktudvikling, 
salg og administration. I årtier har vi arbejdet med automatisering og digitalisering af vores 
produktionsprocesser og med at skabe et sikkert og trygt arbejdsmiljø. Resultat: glade 
kolleger, der er stolte af at arbejde hos Dansand.  
 
Dine primære arbejdsopgaver 
 
• Varemodtagelse 

• Læsning/losning af biler med truck 

• Plukning og pakning af pallevarer (via Navision og PC) 

• Truckkørsel 

• Ordrehåndtering i Navision (BC) 

• Holde orden på lageret 

• Optællinger 

 

Dine sekundære arbejdsopgaver 

• Forefaldende arbejde i andre afdelinger i Dansand, bl.a. i produktionen  

Din profil 

• Du arbejder selvstændigt og struktureret 

• Du besidder gode samarbejdsevner 

• Du kan anvende IT på brugerniveau 

• Du læser og skriver et godt dansk 

• Du er mødestabil 

• Du kan håndtere travle perioder i højsæson 

• Du har truckcertifikat og kørekort 

• Du kan bidrage positivt til Dansands kerneværdier: hæderlighed, omhu, fællesskab og 
fremdrift 

 

 



 

 

 

Vi tilbyder 

• Gode ansættelsesforhold i en spændende og travl hverdag 

• Åbent og uformelt arbejdsklima med dygtige og engagerede kolleger  

• God kantineordning 

• Kvalifikationsløn efter aftale 

• Skiftende arbejdstider mellem kl. 6 -18 

• Tiltrædelse hurtigst mulig 
 

Er du interesseret i jobbet, kan du ansøge via Jobindex  

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte produktionschef 
Søren Torp Madsen tlf.: 2383 1302.  

Vi arbejder med at besætte jobbet hurtigst muligt, og ansøgninger vil derfor blive 
behandlet løbende.  

 
 
Om Dansand A/S 
Dansand er Danmarks førende sandspecialist. Virksomheden producerer 500.000 tons 
forædlet kvartssand om året i mere end 20 forskellige sorteringer - plus en lang række 
specialprodukter. Det fine kvartssand hentes op fra den midtjyske undergrund og er 
resultatet af mere end 22 mio. års geologisk evolution. Al produktion foregår i Brædstrup – 
20 km syd for Silkeborg, 25 km vest for Skanderborg. Produkterne afsættes indenfor fire 
forretningsområder: Industri & Byggeri, Sport & Fritid, DIY (do-it-yourself) og Miljø. Dansand 
har eksisteret i 50 år. De seneste 20 år er der investeret et trecifret millionbeløb i at 
fremtidssikre produktion, adgang til råvarer og afsætning. Bliv klogere på Dansand og 
Dansands produkter på Dansands hjemmeside www.dansand.dk 

 

https://www.jobindex.dk/jobannonce/423901/lagermedarbejder
http://www.dansand.dk/
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