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Hilding Anders Danmark søger medarbejdere til produktion og lager (dag- og aftenskift) – både faste 
medarbejdere og vikarer til sommerferieperioden. 
  
Hilding Anders er en international koncern, der producerer senge og madrasser, og som er markedsledende inden for sit segment. Vi har 
rigtig travlt, og vi søger derfor både produktions- og logistikmedarbejdere til vores fabrik i Hurup Thy.  
 
Jobbeskrivelse 
Som produktionsmedarbejder hos Hilding Anders Danmark bliver dine hovedarbejdsopgaver:  

• Fremstilling af madrasser 

• Montagearbejde 

• Sikre at arbejdet udføres kvalitetsmæssig korrekt 
 
Og som logistikmedarbejder hos Hilding Anders Danmark bliver dine hovedarbejdsopgaver følgende:  

• Håndtering af indkommende gods, herunder aflæsning og indplacering af gods på lageret 

• Håndtering af råvarer og færdigvarer til og fra produktion 

• Forsendelse af færdigvarer herunder pluk og læsning 
 
Kvalifikationer: 
Din baggrund og kvalifikationer: 

• Overordnet for både logistikmedarbejderen og produktionsmedarbejderen 
o Du er ansvarsbevidst og engageret  
o Du er fleksibel  
o Du er mødestabil  
o Du er imødekommende og positiv 
o Du arbejder effektiv  
o Du skal kunne arbejde selvstændigt og i teams  
o Du skal kunne tale/ forstå dansk  
o Du har et godt helbred  

 

• Logistikmedarbejder 
o Du har gerne erfaring med lager, logistik eller distribution 
o Du har gerne erfaring med brug af håndterminaler og PC´er 
o Du har truckkort (mere end 1 års erfaring med truckkørsel) 
o Du er fysisk robust  

 

• Produktionsmedarbejder 
o Du har gerne erfaring med linje produktion  
o Du har kendskab til IT på brugerniveau 

Der er tale om stillinger i en attraktiv og foranderlig virksomhed. Du tilbydes gode arbejds- og ansættelsesforhold i overensstemmelse med 
overenskomsten med Dansk Mode og Tekstil. 

Hvis stillingen som produktionsmedarbejder er noget for dig, er du meget velkommen til at hurtigst muligt at kontakte produktionsleder 
Kitty Laursen på tlf.: 31 20 14 17 eller produktionsleder Jens Laursen på tlf: 24 29 62 21.  

Hvis stillingen som logistikmedarbejder er noget for dig, er du meget velkommen til hurtigst muligt at kontakte logistikchef Arne Petersen 
på tlf.: 28 45 08 79.  

Om virksomheden: 

Hilding Anders er den ledende producent af senge og madrasser i Europa, Rusland og Asien. Gennem ca. 30 datterselskaber, ejer Hilding 
Anders en portefølje med mere end 20 stærke sengemærkevarer som sælges i Europa og Asien, heriblandt Jensen og Dunlopillo. Koncernen 
driver desuden en omfattende produktion for ledende, internationale møbelforretninger. Koncernen har en omsætning på ca. 7,5 mia. 
DKK, har over 9500 ansatte og har produktion på 31 fabrikker globalt. Hovedkontoret ligger i Malmø og den danske afdeling har kontorer i 
både Horsens og Hurup). Læs mere på www.hildinganders.dk 

http://www.hildinganders.dk/

