
Bliv lagermedarbejder på fuld tid hos GrejFreak.dk 

Kom og vær en del af et passioneret team! 

GrejFreak.dk er en virksomhed i kraftig vækst og med store ambitioner.  

Derfor har vi brug for flere hænder, som vil være en del af vores “Grej-Team”, der består af ca. 40 
mænd og kvinder. 

Vi søger derfor en ny dygtig kollega til vores lagerteam.

Vi søger dig, som er perfektionistisk omkring dit arbejde, og som sætter en ære i at opgaverne 
løses korrekt. Arbejdstiden vil ligge mellem 7.30 til 18.15. 

Stillingen er som udgangspunkt fuldtid, og opgaverne består af: 

- Pluk og pak af netordrer
- Trimme lagerreoler
- Opdatering af varelokationer
- Afholde løbende status
- Bistå vores teamleder med opdateringer på lageret
- Kvalitetssikring af den daglige produktion
- Oplæring af ungarbejdere

Vi forventer, at du er: 

- Fysisk fin form, da vi bevæger os meget på en arbejdsdag
- Ihærdig og ønsker at levere en god kvalitet
- Hurtig forståelse for IT systemer

Har du derudover truckcertifikat og lagererfaring er det helt bestemt et plus. 

GrejFreak.dk er en dansk netbutik, som blev startet for 13 år siden i en garage i Beder. Siden er der 
sket meget, og vi har nu godt 1.000 kvm i Viby J, hvor vi har lager og showroom.  Vi forhandler 
udstyr til militær, jagt og outdoor, og vi brænder for at skabe gode oplevelser for vores kunder. 
Det gør vi igennem det fede udstyr, men også ved at levere det så hurtigt og korrekt som 
overhovedet muligt. 

Vi har frokostordning og ofte arrangementer uden for arbejde med en masse fantastiske kollegaer. 
Vi er en samling af mennesker, der brænder for det vi laver. Der er højt humør – og mindst lige så 
højt til loftet!  



Arbejdstid:  37 timer om ugen 

Sted:  Gunnar Clausens Vej 58, 8260 Viby J 

Start:  Hurtigst muligt 

Løn:  Aftales efter erfaring og kvalifikationer 

  

Send din ansøgning på mail til HR@grejfreak.dk og vi vil vende tilbage hurtigst muligt! 

Vi glæder os til at høre fra dig. 

 


