Lesja Innkjøpslag SA er et samvirkeforetak der hovedvirksomheten er salg av landbruksvarer,
byggevarer og drivstoff. Selskapet driver også med tanktransport av melk for Tine, bulktransport av
kraftfor for Felleskjøpet og busstransport for Innlandet Fylkeskommune. Selskapet eies av ca. 270
medlemmer som er gårdbrukere i Lesja. Ved årsskiftet 2020/2021 var det 42 fast ansatte i selskapet.
XL-BYGG Bjorli har mange gode kunder og vi skal styrke arbeidet med å følge opp disse på en best
mulig måte. Er du opptatt av at kundene dine får god service, gode råd og god oppfølging? Da er du
vår nye medarbeider.
Vi tilbyr et godt, trygt og kameratslig arbeidsmiljø. Arbeidsoppgavene er varierte og utfordrende. Vi
ønsker å være tilgjengelige for kundene våre og du bør derfor ikke ha problemer med å jobbe i
turnus og lørdager.

Butikk- og lagermedarbeider
XL-BYGG BJORLI
Arbeidsoppgaver:
o Vi har et stort og velfungerende lager og en god logistikkfunksjon. Du blir en nøkkelmedarbeider i
arbeidet med å utvikle dette videre.
o Du får ansvar for å sikre at vi leverer rett vare, med rett kvalitet, til rett tid. I dette arbeidet inngår
alt fra ordrebehandling, til plukking, pakking og logistikk.
o Varemottak er en viktig del av virksomheten. Kontroll og innmelding av mottatte varer.
o I tillegg har vi mange proff- og privatkunder som trenger hjelp eller rådgiving når de er på besøk.
Du får også en viktig rolle i å hjelpe kunder til å finne riktig løsning, til rett tid hver gang.
o Arbeidsdagen din vil omfatte
▪ Ordrebehandling, plukking, pakking og logistikk. Varemottak.
▪ Kundearbeid med å sikre riktig løsning, til riktig tid hos den enkelte kunde.
▪ Sikre at lager og butikk alltid er presentabelt, ryddig, riktig merket og at hyllene er fylt
opp.
▪ Oppgaver forbundet med kampanjer og utstillinger.
Våre forventninger til deg:
o Du har god erfaring med byggevarer eller byggebransjen og du liker å holde deg oppdatert.
o Du har høy arbeidskapasitet og kan håndtere mange kunder samtidig.
o Du har god erfaring med bruk av dataverktøy.
o Du har god erfaring med salg- og kundebehandling.
o Du holder det du lover.
o Truckfører bevis – T4.
Vi tilbyr:
o
o
o

konkurransedyktige betingelser
gode forsikrings- og pensjonsordninger, IA- bedrift
godt arbeidsmiljø

Arbeidsstedet er Bjorli, men det må regnes med arbeid både på Bjorli og Lesja.
Tiltredelse etter avtale.
Kontakt Aud Stordal Hovhaugholen, tlf 952 28 934 om du har spørsmål til stillingen.
Søknad med CV sendes til postmottak@lesja-innkjopslag.no Søknadsfrist: 30.06.2021.

