
Lagermedarbetare sökes till Eltecno i Vellinge 
Vill du vara en del av ett bolag som främjar det kreativa tänkandet hos individer? Är du en ansvarstagande, 
flexibel och engagerad lagspelare som uppskattar varierande arbetsuppgifter? Vill du vara del av ett bolag som 
värderar en god gemenskap internt? Då ska du söka denna tjänst idag! 

ARBETSUPPGIFTER 

I rollen som Lagermedarbetare arbetar du på Eltecnos lager. Du är en del av företagets front- och 
verksamhetsnav, där allt som vi hanterar någon gång passerar. Att du är en engagerad och fokuserad 
lagspelare är en självklarhet för oss, och du kan förvänta dig detsamma av dina blivande kollegor.  

Dina huvudsakliga ansvarsområden blir: 

- Hantering av inkommande och utgående leveranser 
- Lastning och lossning av gods 
- Registrering och dokumentation i Eltecnos affärssystem 

PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER 

Du ser en varierande arbetsmiljö som stimulerande och intressant. Du är en engagerad lagspelare som ser 
det som självklarhet att sätta lagets prestation före dina egna intressen.  Du har en hög arbetsmoral, är 
flexibel i ditt arbetssätt samt ser lösningar hellre än problem. Du är säkerhetsmedveten och arbetar för att 
skapa en god arbetsmiljö för samtliga på lagret och i produktionen.  
 
Viktigt för tjänsten: 

- Trivas med varierande arbetsuppgifter och ha en god fysik. 

- Kunskaper i affärssystem (gärna Monitor) 

- Svenska i tal och skrift. 

- Handlingskraftig och flexibel lagspelare. 

- Truckkort  

- B-körkort  

OM TJÄNSTEN 

Omfattning: Heltid (100%) 

Fast månadslön 

Kollektivavtal IF Metall  

Gratis parkering finns i anslutning till arbetsplatsen 

Närhet till kollektivtrafik (buss) finns i omnejden 

Arbetsplatsen är belägen i Södervångs företagsby, söder om Vellinge, i nära anslutning till E6 



 

MER OM ELTECNO 

Vi utvecklar, designar, producerar och marknadsför färdigkopplade tekniska lösningar till framför allt den 
svenska marknaden, men även till våra nordiska grannländer. Vi har 60 duktiga och motiverade medarbetare 
som skapar koncept bestående av högkvalitativa produkter som tillgodoser marknadens krav på hög 
funktionalitet, god kvalitet, pris och service. Vi har kontor, produktion och lager i egna lokaler i Vellinge strax 
söder om Malmö. 

Sedan 2021 är Eltecno en del av KAMIC Group – https://kamicgroup.com/ 

Urvalsprocessen sker löpande så skicka in er ansökan snarast till jobb@eltecno.se  

OBS!  Vi tar endast emot ansökningar digitalt 

Besök gärna vår hemsida för mer information om oss: www.eltecno.se 

Kontaktpersoner: 

Otto Slezinger 
Driftchef 
otto.slezinger@eltecno.se 
040-619 96 11 
 
Andreas Andersson 
Lagerchef 
andreas.andersson@eltecno.se 
040-619 96 22 
 


