Ansøgningsskema for
lagermedarbejdere
Hos Alex Andersen Ølund A/S er vi altid meget glade for at modtage ansøgninger.
I dag har vi 220 køretøjer i vognparken, og vi er ca. 600 ansatte. Behovet for nye
medarbejdere opstår løbende i forbindelse med sæsonskift m.v.
Vi gemmer din ansøgning et halvt år. Opstår der en ledig stilling, gennemgår vi arkivet, inden vi
annoncerer.
Du skal kunne tale, læse, skrive og forstå dansk. Erfaring fra branchen er et plus, men det
er ikke nødvendigt. Har du den rette indstilling, lærer vi dig gerne op.
I startperioden vil du blive sat grundigt ind i vores arbejdsgange. I lagerhallen vil arbejdsledere
og andre erfarne medarbejdere sørger for en instruktion af arbejdet.
Aflever eller send det udfyldte skema og evt. andre relevante papirer til:
Alex Andersen Ølund A/S
HR / Personale
Logistikvej 25 A
5250 Odense SV
job@alex-andersen.dk
På forhånd tak for din ansøgning.
Du vil høre fra os snarest.
Med venlig hilsen
Jens Hansen

Personalechef

UDFYLD VENLIGST MED BLOKBOGSTAVER

Navn:
Adresse:
Postnr. & By:
Telefon nr.:
Mobil:
Fødselsdato:

1. Fortæl hvorfor du søger job som lagermedarbejder?
2. Hvordan ser du og dine nærmeste på skiftende mødetider?
3. Hvor har du tidligere arbejdet?
➢

Nævn dine 2 sidste arbejdspladser.
Firma?
/ Job?
/ Periode (fra dato – til dato).

A)
B)

___/
___/

___/
___/

___/
___/

4. Hvorfor holdt du op?
5. Hvad får dig til at søge job netop hos Alex Andersen A/S
6. Har du familie eller bekendte der har arbejdet eller arbejder i firmaet?
Ja

Hvis “Ja” hvem:

Nej

7. Har du certifikater/beviser:
A gaffelstabler
B gaffeltruck
certifikat til farligt godt
andet

A tårndrejekran
B mobilkraner
C øvrige kraner
D lastbilmonterede kraner under 25 tm
E lastbilmonterede kraner over 25 tm

8. Har du stort kørekort:
Dit kørekort er gyldigt til:

A

B

C

D

E

BE

9. Anden faglig uddannelse?
Lærested:
Udlært som:
10. Hvilke sprog kan klare dig på?
Tale:
Skrive:

11. Hvornår vil du kunne tiltræde?

Dato:

Ansøgers underskrift: __________________________________ Dato:

CE

DE

