
 

 

Erfaren lagermedarbejder til produktion af brint 
tankstationer 

Har du lyst til at arbejde i et dynamisk og fagligt inspirerende miljø? Har du 

en bred teknisk baggrund og erfaring og brænder Du for at være med til at 

producere fremtidens bæredygtige energisystemer? – så er dette job noget 

for dig!  

 

Om virksomheden:                                                                                                                                                                                                     
Nel Hydrogen beskæftiger i øjeblikket mere end 130 ansatte og forventer i de kommende år, at gå igennem 
en betydelig vækst. Organisationen er dynamisk, og omgangstonen er uformel og god. Markedet for 
brinttankstationer vil vokse markant i takt med, at de store bilproducenter lancerer deres brintbiler, ligesom 
udviklingen af andre nye typer brint køretøjer nu tager fart - globalt. Nel er derfor i gang med at skalere 
lager og produktionskapacitet til serieproduktion, og det medfører travlhed i virksomheden.   
 

Om jobbet: 

Vi har travlt på lageret og søger endnu en lagermedarbejder, der vil indgå i vores lagerteam på 2 medarbejdere og 

en lageransvarlig.   

Opgaverne vil være alsidige og spænde bredt, men hovedopgaverne vil være varemodtagelse, lageropfyldning, 

organisering af varer på lageret, pluk fra lager til montage eller service, bogføring af pluk, optælling, forsendelse, 

reklamationsbehandling af returvarer.   

Du vil indgå i vores Indkøbs og logistik afdeling, som varetager indkøb, lager, planlægning, disponering, og 

transport. Arbejdet vil blive udført fra virksomheden, der er ligger i Lind, syd for Herning, centralt ved motorvejen. 

  

Om dig: 

Vi forestiller os at,  

• Du har en relevant erfaring fra lignende lagerjob, gerne fra en ordreproducerende virksomhed. 

• Du har kendskab til at lave lagertransaktioner i Navision eller andet ERP-system 

• Du kan lide at være effektiv, kender til vigtigheden af kvalitet og punktlighed. 

• Du arbejder struktureret og skaber gode resultater. 

• Du er selvstændig, fleksibel og har ”drive”  

• Du er serviceminded. 

• Du har et godt overblik og trives med at have mange opgaver i gang samtidigt   

• Du kan følge et problem til dørs, samt sikre at løse ender samles op  

• Du har truckkort og kørekort til bil. 

 

Muligheder i jobbet: 

Du vil få stor indflydelse på din hverdag og rig mulighed for at påvirke dine arbejdsområder. Nel Hydrogen A/S er 

i kraftig vækst og rammerne for jobbet vil løbende kunne udvides, så der er gode personlige udviklingsmuligheder. 

 



Tiltrædelse: 

Tiltrædelse hurtigst muligt. 

Løn og arbejdsvilkår vil blive forhandlet individuelt efter kvalifikationer. 

Nel Hydrogen A/S tilbyder kantineordning med frugt, firmapensionsordning og sundhedssikring.  

Ansøgning og henvendelse 

Send din ansøgning samt CV hurtigst muligt til:  recruitment@nelhydrogen.com og mærket: ’Lager-

medarbejder’ Samtaler vil blive afholdt løbende som ansøgningerne kommer ind.  

Hvis du ønsker yderligere oplysninger omkring stillingen, er du velkommen til at kontakte Lager ansvarlig 

Gert Jensen på tlf.: +45 3110 6666 

 

Om Nel Hydrogen A/S | www.nel-hydrogen.com 

Nel Hydrogen A/S – tidligere H2 Logic – er en førende producent af H2Station® brintstationer, som giver 

brintbiler den samme hurtige optankning og rækkevidde som konventionelle biler. Nel Hydrogen har 

investeret i udviklingen af H2Station® siden 2003 og teknologien markedsføres i dag til markeder, hvor 

større netværk af brintstationer er under etablering. Nel Hydrogen er en del af NEL ASA, som er noteret på 

Oslo Børsen. NEL ASA er en førende producent af hydrogen teknologi til industri og energiformål med over 

500 leverancer i mere end 50 lande. 
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