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Formand for lager og logistik søges til Permagreen i Nuuk. 

Permagreen er en af Grønlands førende entreprenørselskab, der leverer entrepriser af højeste 
kvalitet. Vi søger en ergageret formand for lager og logistik af byggematerialer til Permagreens 
afdeling i Nuuk.  
 
Som formand får du ansvaret for styring og koordinering af varemodtagelse, lager og intern 
rokering af materiel. Du vil indgå i et lagerteam med 2 kolleger, som du får ledelsesansvar for. Din 
lederstil er tillidsvækkende, kommunikerende og involverende. Du skaber således et positivt miljø, 
hvor der fokuseres på muligheder frem for begrænsninger. 

Du er selvkørende og tager ansvar for dine opgaver. Du brænder for dit fag, du kan arbejde 
selvstændigt og ansvarsbevidst, og du er klar til at yde en ekstra indsats, når der er brug for det. Vi 
kan til gengæld tilbyde dig et alsidigt og spændende job i en uformel, men udfordrende og travl 
hverdag.  

Du forstår værdien af samarbejde, og du har viljen og evnen til at arbejde på tværs i 
organisationen. 

Dine opgaver bliver: 

 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. 

Din baggrund: 

 Du har erfaring inden for lager- og logistikdrift. 

 Du har det store kørekort (C) 

 Du har kendskab til EDB på brugerniveau. 

 Du trives i et lille team, du er fleksibel og bidrager med godt humør. 

 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. 

 Du behersker dansk/nordisk i skrift og tale 

 Kendskab til Grønland og det grønlandske sprog vil være en fordel. 

Vi kan tilbyde dig: 
Vi tilbyder et job med stor selvstændighed, hvor du samarbejder med kvalificerede kollegaer. Du 
tilbydes endvidere et job med attraktive vilkår og konkurrencedygtig løn efter kvalifikationer. Der 
stilles bolig til rådighed for stillingen.  
 
 



Ansøgning, CV og referencer mrk. ” formand for lager og logistik” sendes til HR-chef Vivian Mørch 
Simonsen på vsi@permagreen.gl. På vores hjemmeside kan du også se vores gode råd, når du 
søger hos os.  
 
Ansøgningsfristen er 24. august 2016. Vi behandler indkomne ansøgninger løbende. 

Permagreen Grønland A/S har mere end 60 års erfaring inden for bygge- og anlægsprojekter i 
Grønland. Vi beskæftiger ca. 250 medarbejdere fordelt på vores hovedafdeling i Nuuk samt vores 
afdelinger i Sisimiut, Maniitsoq, Narsaq og Qaqortoq. Se mere på www.permagreen.gl.                
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