Formand for lager og logistik søges til Permagreen i Nuuk.
Permagreen søger en formand for lager og logistik til vores afdeling i Nuuk. Afdelingen har
travlt, og vi søger derfor en kollega til snarlig tiltrædelse. Du vil indgå i et fagligt stærkt team,
hvor god service og samarbejde vægtes højt.
Du har en faglig relevant baggrund og har haft en lignende stilling før. Du har rutineret bruger af
outlook, word og excel og du kan arbejde selvstændigt og struktureret og er proaktiv i forhold til
din arbejdsdag. Du kan holde fokus, selv i perioder med høj aktivitet og stressede situationer.
Kommunikation med byggeledelse, og eksterne samarbejdspartnere foregår primært på dansk.
Det er derfor et krav for stillingen at du behersker dansk i skrift og tale.
Dine opgaver bliver:
• At sikre orden og ryddelighed på vores lagrer og materiel oplagspladser.
• Styring og koordinering af lager og logistik Permagreens byggematerialer i Nuuk.
• Udbringelse af materialer til byggepladser.
• At koordinerer og sikrer et godt samarbejde og flow i forhold til lageret og
varemodtagelse.
• Løbende at optimerer og implementere effektive arbejdsprocesser.
• Styring og koordinering af materiel – herunder stilladser, materiel/materialer container
osv.
Vi kan tilbyde dig en spændende stilling på attraktive vilkår og konkurrencedygtig løn. Vi tilbyder
et job med stor selvstændighed, samarbejde med dygtige kolleger og en afdeling med et godt
arbejdsmiljø.
Spørgsmål om stillingens indhold kan rettes til Martin V. Fjordside på +299 243524 eller
mfj@permagreen.gl
Ansøgningen inkl. referencer mrk. ”Formand” sendes til hr@permagreen.gl
Vi behandler indkomne ansøgninger løbende.

Permagreen har lang erfaring indenfor byggebranchen i Grønland, der går 60 år tilbage.
Med en omsætning på omkring 375 millioner kroner og ca. 275 ansatte, er Permagreen det
største lokale entreprenørselskab i Grønland. Permagreen Grønland A/S har Hovedkontor i
Nuuk og afdelinger i Sisimiut, Maniitsoq, Qaqortoq og Narsaq.
Se mere på www.permagreen.gl.

