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Ekstra arbejdskraft til din virksomhed  

- Din nye medarbejder står og venter på dig 

Står du og mangler en medarbejder eller to, så kan det være en af nedenstående 
kandidater, er den nye kollega du har brug for. 
 

 
 
 

 

 Lager- og Logistikmedarbejder 

Lager- og logistikmedarbejder med 10 års erfaring. 
Kandidaten er oprindeligt uddannet elektriker men 
har prøvet lidt af hvert og er ikke bange for at prøve 
noget nyt. 
 

Sprog: Dansk 
Kandidat nr. 1 

 Arbejdsmand 

Kandidaten har erfaring som arbejdsmand, og senest 

som automatikmontør. Kandidaten er venlig, 

imødekommende og meget kvalitetsbevidst.  

Sprog: Dansk + engelsk 

Kandidat nr. 2 

 Lager- og Logistikmedarbejder 

Lager- og logistikmedarbejder med 10 års erfaring. 

Kandidaten er hjælpsom, punktlig og pligtopfyldende 

medarbejder som er positiv, glad og smilende og en 

teamplayer. Kandidaten har truckcertifikat. 

Sprog: Dansk  

Kandidat nr. 3 

 Pædagogisk assistent 

Kandidaten er uddannet pædagogisk assistent og har 
erfaring fra vuggestue og børnehave. 

Kandidaten har særligt interesser i naturen, musik, 
film og computerspil. 

Sprog: Dansk og engelsk 

Kandidat nr. 4 

 Lager- og Logistikmedarbejder 

Uddannet engroshandelsassistent med mere end 20 

års erfaring fra forskellige lagerjobs. Kandidaten har 

plukket og pakket, modtaget og sendt, kørt truck og 

stabler m.m. 

Sprog: Dansk, engelsk og tysk 

Kandidat nr. 5 

 Rengøringsassistent 

Rengørringsassistent med erfaring som 
produktionsmedarbejder. 

Kandidaten er fleksibel på arbejdstider og er vant til at 
arbejde både aften og nat.  

Kandidaten er punktlig, serviceminded, udstyret med 
et godt humør. 

Sprog: Dansk, tyrkisk og kurdisk 

Kandidat nr. 6 

 Lager- og logistikmedarbejder 

Lager- og logistikmedarbejder med erfaring som 
produktionsmedarbejder. 

Kandidaten er samarbejdsvillig, fleksibel, mødestabil, 
arbejder godt i team sammen med andre, men er også 
god til at arbejde selvstændigt. 

Sprog: Dansk 

Kandidat nr. 7 

 Butiksassistent 

Meget erfaren butiksassistent som har haft forskellige 
roller i diverse butikker. 

Kandidaten er venlig, imødekommende, fleksibel og 
gør sit bedste for at kunderne får den bedste 
kundeservice. 

Sprog: Dansk, engelsk, fransk og tysk 

Kandidat nr. 8 


