
 

Lageransvarlig  
Brødr. Ewers A/S søger lageransvarlig i Håstrup 

 

Vi søger en lageransvarlig til at stå i spidsen for vores lager i Håstrup midt i mellem Vejle, Fredericia og 

Kolding. Du skal sørge for et overskueligt og ryddeligt lager, samt smidige og effektive rutiner. På afdelingen 

håndterer vi primært korn, kunstgødning og træpiller. 

 

Om dig: 

 Du har lyst til at indgå i et positivt team og vækstskabende virksomhed, hvor kunderne er i centrum. 

 Du er god til at bevare overblikket - også når det går stærkt. 

 Du har erfaring med at køre truck og gummiged, og har flair for det. 

 Du har lyst til at gå forrest, tage ansvar, og vise vejen i dialog med dine kolleger. 

  

Forventninger  
Når du arbejder hos Brødr. Ewers, kan du helt sikkert forvente at blive en del af en spændende virksomhed, 
med vækst og fart over feltet. Du kommer med sikkerhed til at have travlt og altid have noget at tage dig til, 
når du er på arbejde. Du kan se frem til at møde en masse engagerede kollegaer, som arbejder for at være 
bedst i branchen. Vi forventer, at du er høflig, hjælpsom og ærlig – og så forventer vi, at du vil hjælpe vores 
kunder på den bedst mulige måde. Vi forventer, at du er hårdtarbejdende og resultatorienteret, effektiv og 
punktlig. Derudover er du er proaktiv og tager ansvar for stort som småt, når du er på arbejde. 

 

Vision 
Brødr. Ewers vil være landmandens foretrukne samarbejdspartner nu og i fremtiden. 
En vision skal bygge på et værdigrundlag som kunder, medarbejdere og virksomhed kan genkende og 
opleve igennem handling. Derfor har vi opsat følgende målsætninger: 

 Brødr. Ewers skal være en af de førende udbydere af kvalitetsfoder i Danmark. 

 Den direkte kontakt mellem landmanden og den ansatte i Brødr. Ewers skal sikre hurtige og korrekte 
beslutninger. 

 Brødr. Ewers er en lokal grovvareforretning, hvor god service er et vigtigt element. 

 Gennem en omfattende råvarekontrol er det vores målsætning 100% at overholde vores 
fodergarantier. 

 Gennem uddannelse og motiverede medarbejdere skal vores rådgivning være på forkant med 
udviklingen. 

 Samlet ønsker vi gennem vores produktleverancer samt vores rådgivning at medvirke til at sikre 
landmanden det bedste produktionsresultat. 

Om Brødr. Ewers A/S  
Brødr. Ewers har i 2018 fejret 170 års jubilæum som privat korn- og foderstof. Med 3 foderfabrikker og mere 
end 10 afdelinger, er Brødr. Ewers repræsenteret med afdelinger i hele Danmark. Med en historisk baggrund 
i det sønderjyske er Brødr. Ewers naturligt stærk repræsenteret i Syd- og Sønderjylland. Men med afdelinger 
i Vestjylland, Himmerland, på Fyn og Sjælland er virksomheden så godt som landsdækkende. 
Brødr. Ewers er totalleverandør af alle grovvarer og mange følgeprodukter til landbruget. Virksomheden har 
en årlig omsætning på ca. 1,5. mia kr., hvoraf en årlig foderproduktion på 300.000 tons udgør en væsentlig 
del. 

Ansøgningsprocessen  

 Du sender din ansøgning til hr@brdr-ewers.dk, mrk lageransvarlig Håstrup. Du modtager en 

automatisk bekræftelse på modtagelse. 

 Vi screener alle ansøgninger og er du bedst egnet til stillingen, vil du blive kaldt til en personlig 

samtale. 

 Du kan altid forvente, at du vil få et svar på din ansøgning.  
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