
Stillingsopslag

Lageransvarlig til lydafdelingen i København søges

Er du struktureret, serviceminded og har styr på logistik og lyd lager?

Hos AV Group Denmark vil du blive ansvarlig for vores lyd lager og samtidig stå for den daglige
drift af lageret, administration af ind- og udgående lydudstyr samt strategiske reservedele.

I stillingen kan du forvente en stor grad af frihed, hvor du selv har mulighed for at præge din rolle.

Dine primære arbejdsopgaver:
● Daglig drift af lageret for lyd, herunder pakning og udpakning

● Koordinering af de daglige ind & udleveringer

● Koordinering af det øvrige lagerpersonales arbejdsopgaver

● Planlægning af logistik & transport, i samarbejde med projektledere

Om AV Group
I AV Group Denmark leverer vi markedets nyeste og bedste AV-løsninger til events, konferencer,
kongresser, generalforsamlinger, firmaevents og mange andre arrangementer.

AV Group Denmark fusionerede med Tuxen AV-Center og DPA Soundco i foråret 2021, men har
eksisteret i mere end 65 år, og vi er alt andet end gamle og støvede!
Vi har løbende fulgt med den teknologiske udvikling og vi er ikke bange for at tænke ud af boksen
for at skabe uforglemmelige oplevelser sammen med vores kunder.

Sammen er vi 30 ildsjæle, der med en bred vifte af kompetencer dagligt leverer totalløsninger til
konferencer, events, produktlanceringer, koncerter, messer & meget
andet.

Vi tilbyder:
● Gode arbejdsforhold i en virksomhed med fart på, hvor 2 dage ikke er ens
● Stort ansvar samt mulighed for udvikling i virksomheden
● Et arbejdsklima med dygtige og passionerede kolleger, der alle gør deres ypperste for at

levere det bedste resultat, hver dag
● Frihed til at sætte dit eget præg på indretning & arbejdsgange
● God løn, heriblandt pensionsordning, sundhedsforsikring m.m.
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Vi forventer af dig:

Som person er du selvkørende, handlekraftig og proaktiv i dit arbejde, og samtidig har du en
tillidsvækkende tilgang til dine kollegaer. Du arbejder struktureret og løsningsorienteret, og du
er en teamplayer. Du får en stilling med høj grad af selvstændighed, og derfor skal du være
selvdreven og vedholdende.

● Du har et godt overblik, er omstillingsparat og kan holde hovedet koldt i stressede situationer,
samt er god til at have mange bolde i luften

● Er lærenem og god til at samarbejde
● Er fleksibel, da skiftende arbejdstider & weekendarbejde må forventes i travle perioder
● Har Truckcertifikat, samt kørekort til kategori B, gerne flere.
● Erfaring med teknisk udstyr er en fordel, men ikke et krav
● Har erfaring med lagerarbejde samt lagerdrift

Lyder det som noget for dig?
Så send din ansøgning samt cv til info@avgroup.dk - samtaler afholdes løbende.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Benjamin Rose Jensen,
61 61 60 01 eller brj@avgroup.dk

Alle ansøgninger behandles fortroligt
Tiltrædelse hurtigst muligt, men vi venter gerne på den rette person
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