
 

 

 

 Bodotex A/S søger medarbejder til Customer Care 

Ansøgningsfrist 

1. juni 2021 

 

Ansøgning sendes til: 

majbrit@bodotex.dk 

 

Har du spørgsmål, er du 

velkommen til at 

kontakte direktør 

Thomas Nielsen på 

telefon 2420 2425. 

 

 

 

Hvem er vi? 

Bodotex A/S er 

distributør af varer 

indenfor bl.a. bygnings-, 

plastik-, gummi-, farve & 

lakindustri.  

 

Vi producer og udvikler 

også egne komposit 

produkter til bl.a. vind- 

og vandindustri.  

 

Læs mere her: 

     
 

 

 

Vil du….  

• være en del af en virksomhed i vækst? 

• arbejde under gode ansættelsesforhold? 

• arbejde med ordrehåndtering? 

• have kunde- og leverandørkontakt i ind- og udland? 

• have en varieret arbejdsdag med stor spredning på 

logistikopgaverne? 

• arbejde selvstændigt? 

 

Hvis du kan svare ja til ovennævnte spørgsmål, vil vi meget gerne høre fra 

dig! 

 

Vores forventninger til dig: 

• Du har nogle års erfaring fra logistikbranchen 

• Du behersker engelsk og evt. tysk i skrift og tale og har gode 

kommunikationsevner 

• Du kan håndtere flere opgaver ad gangen og alligevel bevare 

overblikket i stressede situationer 

• Du er struktureret med stor handlekraft, og du har en 

løsningsorienteret tilgang til opgaverne 

• Du vil servicere vores kunder og samarbejdspartnere professionelt 

• Du kan indgå i et team med en uformel tone 

• Kendskab til Microsoft Dynamics NAV vil være et plus  

• Du har et godt humør og lyst til at være holdspiller 

 

Du vil indgå i vores team ”Customer Care”, der tager sig af al 

ordrehåndtering, indkøb, styring af lager og produktion, og alle logistik 

opgaver i firmaet. Du vil have en bred kontaktflade til kunder, leverandører 

og logistikpartnere i ind- og udland. 

Vi kan tilbyde dig en spændende arbejdsplads, løn efter kvalifikationer og 

pensions- og sundhedsordning. 

Vi glæder os til at høre fra dig! 

 

 

Arbejdstid 

30 timer ugentligt, 

forventning om mulighed 

for fuldtid på sigt 

 

Arbejdssted: 

Ferrarivej 4, 7100 Vejle 

 

Tiltrædelse: 

01.08.2021 
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