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Lagermedarbejder / tekniker 
 

Til vores lager i Odense søger vi en lagermedarbejder med teknisk flair. 

Du vil blive en del af lager- og teknikerteamet på 4 medarbejdere. Dine opgaver vil være at håndtere de 

kopimaskiner og multifunktionsprintere som kommer til lageret, samt gøre maskiner klar når de skal 

afhentes fra lageret.  

Endvidere vil en væsentlig del af jobbet bestå i at klargøre brugte maskiner til gensalg, herunder såvel 

mekanisk som den tekniske opsætning. Maskinerne til gensalg er primært fra Konica Minolta, Ricoh og Xerox. 

 

Din profil 
Du kan arbejde selvstændigt og kan arbejde som ene mand på lageret i perioder. 

Du er glad, smilende og giver gerne en hjælpende hånd med, når det behøves. Du er ansvarsbevidst og har 

styr på dine opgaver. Det er afgørende, at du er struktureret, samt løser dine opgaver til tiden.  

Du kan ligeledes holde hovedet koldt, når der er travlt og mestre flere bolde i luften på en gang. 

Det vil være en fordel, hvis du har teknisk kendskab, for eksempel som tidligere kopimaskinetekniker eller 

elektriker. 

Du kunne være tekniker på efterløn, med ønske om at beholde tilknytningen til arbejdsmarkedet. 

 

Vi tilbyder 
• En stilling i et spændende job  

• En arbejdsplads med god arbejdskultur, hvor vi går op i, at de ansatte har det godt 

• Engagerede og velmotiverede kolleger  

• Job i en virksomhed med godt drive og positiv udvikling 

• Løn efter kvalifikationer 

 

Ansøgning 

Send din ansøgning pr. mail til job@digitalgroup.dk senest den 30. september 2020. 

Da stillingen ønskes besat hurtigst muligt, afholdes samtaler løbende. 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Alfred Enggaard Rasmussen, tlf. 63 13 60 98 eller mail 
aer@digitalgroup.dk. 
 

 
Om Digital Group 
Digital Group A/S, er en del af Digital Group koncernen, der har arbejdet med printere, og dokumenthåndtering i mere end 19 år. 
Digital Group er landsdækkende med kontorer i Odense, Aarhus, Esbjerg og Herning. Vi sætter en ære i tilfredse kunder og et 
langvarigt kundesamarbejde. 
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