DIN NYE GODE MEDARBEJDER
– Jan Petersen –

Få styr på dit lager!
Jeg har gennem mange år haft det daglige ansvar for forsendelse og modtagelse.
Opgaverne har varieret meget – bl.a. har jeg stor erfaring med truckkørsel,
registrering, kontrol og pluk. Jeg har haft tæt samarbejde med produktionen, salg og
indkøb.

Stabil, ansvarlig og socialt aktiv
Som medarbejder er jeg stabil (har meget få sygedage) og ansvarlig. Jeg har det bedst,
når der er travlt, og er god til at få løst opgaverne. Jeg er en god kollega, der er
hjælpsom og er med til at sørge for, at vi har sociale ting sammen. F.eks. har jeg været
med i festudvalget på mit seneste arbejde.
Privat bruger jeg tiden på sport, musik og familien.

Info om mig
Navn

Jan Petersen

Alder

53 år

Status

Bor i hus sammen med min
kæreste

Sprog

Tysk og engelsk på turist
niveau

Kontakt
Mobil

22 18 25 28

Mail

jpmedt@stofanet.dk

Adresse

Kantateallé 13
8700 Horsens

Referencer
CEO Ole Nielsen, Nexans Denmark A/S
Tlf. 21 70 54 54
oleniel@mailme.dk
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CV

– Jan Petersen –
1985 – 1993 Lagerekspedient, Louis Poulsen:

IT-kompetencer
Bruger af Axapta og AS400
Bruger af Word, Internet og Mail








Aflæsning af lastbiler med truck/stabler
Varemodtagelse og kontrol af varer
Køre varer på plads
Diskekspedition
Fejning/oprydning
Optælling

1983 – 1985 Lagerekspedient elev, Hosby Huse

Uddannelse
1985

Uddannet lagerekspedient, Horsens
Handelsskole

1982- 1983

EFG handel og kontor, Horsens Handelsskole

1982

Folkeskolens 10 klasse, Stensballe












Varemodtagelse og kontrol af varer
Aflæsning af lastbiler med truck/stabler
Køre vare på plads
Pakning af varer til huse til forsendelse
Pakning af sættevogn
Ekspedere træ/lister el. lign til forsendelse
Fejning/oprydning
Optælling
Arkivering
Afstemning af faktura/følgeseddel

Andet
Truckcertifikat
Kørekort B

Erhvervserfaring
2006 –

1994 –

Lagerforvalter, Nexans Denmark, Juelsminde

Varemodtagelse og kontrol af varer
Registrering af lev. følgesedler
Pluk efter pluklister
Reg. af pluklister
Pakning af ordrer
Klargøring til fragt
Info til fragt/speditør antal kolli/ladmeter
Aflæsning/pålæsning med truck/stabler
Fejning/oprydning
 Køre varer på plads
 optælling









Lagerekspedient, Nexans Debnmark
 Samme opgaver som lagerforvalter

1993 – 1994 Lagerekspedient, E.J. Badekabiner







Aflæsning af lastbiler med truck/stabler
Varemodtagelse og kontrol af varer
Køre varer på plads
Afhente varer i opland i lille ladbil
Fejning/oprydning
Optælling
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