
Er du logistik-nørd og kan du implementere lagersystemer? 

Hos PEAK WAREHOUSING har vi en klar mission: Vi hjælper vores kunder med at skabe mere profit! Det gør 

vi ved at trimme vores kunders lager ind til benet! Og vi er knaldgode til det! 

Vi nørder ned i de dybeste lager- og logistikprocesser, og kan slet ikke få nok af at designe nye, effektive 

måder, at være endnu mere effektiv på. Vi er et softwarehus, der leverer markedets mest intuitive WMS-

løsning til både B2B og B2C virksomheder. 

Kan du se dig selv nørde sammen med os og kunderne – og kan du implementere vores super-intuitive 

software, så det sprøjter ud af ørerne, så skal du læse videre her. 

I dag arbejder du sikkert som konsulent i lager/logistik-branchen, eller måske er du ansat i en større, 

kompleks webshop og har styr på alle processerne, et kommercielt mindset og udpræget forståelse for vores 

kunders udfordringer. Du elsker at være ’på gulvet’, og får et kick, når processerne bare glider smooth, når 

der er nul fejl, og når kundernes ansigt lyser op, fordi de kan se, at deres hverdag fra nu af, bare bliver meget 

lettere.  

Din baggrund og uddannelse er ikke så vigtig som dit drive, din mentalitet, dit servicegen og din forståelse for 

processerne indenfor vores felt. 

Vi har kontor i Aalborg-området, men har kunder over hele landet og i udlandet. Du kan i princippet arbejde 

fra hele Danmark, men vi sætter pris på, at du er her på kontoret et par dage om ugen. Vi forventer, at du 

giver den en skalle, men hos os er det ikke 37 timer, der er målet – det er de resultater, du leverer. 

Du kan forvente en ung, moderne virksomhed med en flad struktur og højt til loftet. Vi har en klar mission og 

vision, og vi ved, hvordan vi skaber en fantastisk virksomhed - sammen. Vi mangler bare dig på holdet.  

Der vil være rig lejlighed for at få medindflydelse på udviklingen af vores platform, for det er jo især dig, der 

går rundt ude ved kunderne og ser, hvor der kan effektiviseres yderligere.  

Vi stiller naturligvis en ordentlig løn og tekniske fornødenheder til, så du kan løse dine opgaver. 

Hvis du vil søge stillingen, er det bedste du kan gøre at skyde en kort video (1-2 min), hvor du forklarer, 

hvorfor du er den bedste til jobbet. Send linket til videoen på job@peakwarehousing.com. Du kan naturligvis 

også sende en skriftlig ansøgning og CV på samme mailadresse – eller du kan gøre begge dele. Det vigtigste, 

er, at vi kan ’mærke’ dig og få et godt førstehåndsindtryk af, hvem du er.  

Vi skal gøre vores bedste for at svare alle – men idet vi ansætter løbende, og når vi har den rette kandidat, 

kan vi ikke give dig nogen timeline. 

For at høre mere om jobbet kan du kontakte Robert Pedersen på 93851555 
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