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Introduktion
Tænk, hvis du kunne finde dine nye medarbejdere uden selv at
lægge de nødvendige arbejdstimer i og uden at slække på kvaliteten.
Forestil dig, at det er lige så nemt som at løfte røret og få nogle andre
til at gøre arbejdet - for det er nemlig lige præcis det, det er!
Vi sætter din personlige konsulent med viden inden for faget på
opgaven, lige så snart du ringer. Vi ansætter kun de bedste fra
branchen og med deres mange års erfaring og ekspertise gør det os
i stand til at yde den bedste service og finde de bedste løsninger.
Vores områdechef Linda siger: “For mig handler det om altid at være
et skridt foran, se mulighederne og holde fokus i det, jeg laver. Det er
vigtigt for mig at være til stede, holde kontakten og skabe den gode
relation. Det, at man taler samme sprog og møder hinanden i øjenhøjde, er en vigtig faktor i erhvervslivet.”
Vi tilbyder:
• Kvalificerede kandidater
• Konsulenter med ekspertise inden for dit område
• Kvalitet, præcision og hurtig levering til tiden
• Fleksible løsninger
Vores hovedkontor ligger i hjertet af Kolding, men vores viden og
ekspertise strækker sig til hele landet. Vores konsulenter har en
finger i jorden og kender derfor det lokale erhvervsliv og arbejdsmarked.
Læs mere om, hvad Kandidaterne kan gøre for dig i forhold til at
finde kompetente kandidater inden for produktion, industri og lager
på næste side.

Branche Produktion, industri
og lager
Virksomheder, som beskæiger sig
med lager, industri og produktion,
har et væld af forskellige opgaver,
der skal løses.

VI REKRUTTERER OG
UDLEJER ARBEJDSKRAFT
TIL EN RÆKKE AF
STILLINGER INDEN FOR
BRANCHEN - HERIBLANDT:

Lagerchef
Selvom man ser, at flere dele af industrien forsøger at øge
eﬀektiviteten ved at automatisere flere led, kræver driften
stadig manuel arbejdskraft.

Pluk og pak

En del brancher herhjemme afhænger af konjunkturerne,
hvilket vil sige, at der i stigende grad er brug for folk, som kan
træde til i perioder med øget travlhed. Her kommer vi ind i
billedet og kan levere mange hænder hurtigt, og både til korte
og længerevarende vikariater.

Gaffeltruckoperatør

Lagerkoordinator
Truckfører
Lagermedarbejder
Lagerassistent
Chauffør
Logistikmedarbejder

En del danske industrifirmaer kommer i vanskeligheder, når
de forsøger at finde ufaglært mandskab til deres lager- og
logistikopgaver samt opgaver inden for produktion. Det
skyldes blandt andet, at flere og flere danskere vælger at
videreuddanne sig og opkvalificere sig på anden vis. Det kan
vi hos Kandidaterne heldigvis sagtens håndtere.
Vi fungerer som din interne HR-afdeling, hvor vi ofte giver en
bedre service end folk direkte ansat i virksomheden, da vi har
midlerne til at yde bedre kvalitet til billige priser.

Lagerforvalter
Produktionsmedarbejder
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