
Vi har susende travlt og søger en morgenfrisk 
deltidsmedarbejder til vores lager 
(eventuelt studentermedhjælp) 

GLASSOLUTIONS Danmark søger til vores salgsafdeling Sjælland med kontor i Hvidovre, Avedøre Holme, en 
selvstændig og ansvarstagende lagermedhjælp ca. 15 om ugen med arbejdstid fra kl. 05-08 mandag - 
fredag. 

Arbejdsopgaver vil være:
• Udpakning af varer når de om morgenen ankommer fra vores produktioner
• Pakning til distribution på Sjælland eller til afhentning af vores kunder
• Forefaldende lagerarbejde, herunder oprydning og fejning

Vi arbejder med glas og arbejdet vil indebærer løft indenfor de fastsatte arbejdsmiljøregler. Til løft af 
tungere emner har vi løfteudstyr. Vi har stor fokus på sikkerhed og der vil selvfølgelig foregå en oplæring i 
den sikkerhedsmæssige håndtering af glas.
Mange af vores kunder foretrækker at afhente varer direkte hos os. Der vil derfor være stor kontakt med 
vores kunder og det er vigtigt, at du trives med en serviceorienteret rolle.

Du er:
• Serviceorienteret og udadvendt
• God fysik er en nødvendighed og selvfølgelig også mødestabilitet, så vores kunder kan modtage deres 

varer som forventet
• Omhyggelig og med respekt for arbejdssikkerhed og procedurer – vi arbejder med glas og vi lover høj 

kvalitet
• Truckcertifikat en fordel men ikke en nødvendighed

Vi tilbyder:
• Et job der giver frihed til at have andre aktiviteter ved siden af
• En uformel organisation med frihed under ansvar
• Og dejlige kollegaer, hvor humor fylder meget og som glæder sig til at få flere kræfter med på holdet
• Løn og ansættelsesvilkår i henhold til Industriens Overenskomst



Tiltrædelse:
Stillingen ønskes besat hurtigst muligt – hellere i dag end i morgen, så send din ansøgning hurtigst muligt.
Har du spørgsmål vedrørende jobbet kan du kontakte vores Salgsdirektør Flemming Juel på mobil 
+45 22 20 75 67.

Ansøgning:
Motiveret ansøgning og CV sendes til flemming.juel@saint-gobain.com

(Annoncen vil være aktiv på vores hjemmeside, så længe jobbet ikke er besat)

GLASSOLUTIONS A/S er Danmarks førende leverandør af avancerede glasløsninger, som effektivt 
sænker energiforbruget og forbedrer lysindfaldet. Vi leverer alt fra termoruder, facadeglas, persienneruder, 
til bruseløsninger samt glas til skillevægge og døre.

Vi beskæftiger omkring 160 medarbejdere og består af 6 afdelinger fordelt over hele landet. Vi har 
producerende enheder i Kjellerup og Esbjerg og i København, Odense, Aalborg og Aarhus har vi afdelinger, 
der servicerer den lokale håndværker og småindustrimarkedet. Hovedkontoret er beliggende i 8-tallet i 
Ørestaden. Vi er en del af den verdensomspændende Saint-Gobain koncern med hovedsæde i Frankrig. 
Saint-Gobain blev grundlagt i 1665, har knap 180.000 ansatte i over 67 lande og omsatte i 2017 for 40,8 
milliarder Euro. Saint-Gobain er en af de globalt førende virksomheder inden for habitat- og 
konstruktionsmarkederne, hvor koncernen leverer løsninger, der bl.a. sparer energi og beskytter klima og 
miljø. Saint-Gobain er i Danmark også kendt for virksomheder som Isover, Gyproc, Weber, Ecophon, Brdr. 
Dahl og Optimera, så alene i Danmark får du 2.500 kolleger. Både Saint-Gobain Group og Saint-Gobain 
Danmark er certificeret Top Employer 2017.

Læs mere om GLASSOLUTIONS og Saint-Gobain på www.glassolutions.dk

Når du søger job hos GLASSOLUTIONS A/S, behandler vi de oplysninger, du har givet os i forbindelse med 

din ansøgning. For yderligere information se https://glassolutions.dk/da/karriere.


