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SERVICEMEDARBEJDER i RELOC A/S 

  

Søger du et spændende, alsidigt og fleksibelt arbejde? Et arbejde, hvor du selv bestemmer, hvilke vagter du vil melde dig på? 

Så er et job som Servicemedarbejder i RELOC A/S måske nået for dig.  

RELOC A/S er en dynamisk og succesfuld konsulentvirksomhed inden for relocation- og move management, som rådgiver 

nogle af Danmarks største virksomheder med en bred vifte af logistiske løsninger.   

Står en virksomhed overfor et forandringsprojekt som eksempelvis flytning til nye faciliteter, overgang til free seating eller 

optimering af brugen af eksisterende arealer, så kan RELOC A/S hjælpe. Vi kortlægger alle processer og udarbejder 

logistikken samt sikrer at alle interessenter kender deres rolle og deadlines, og at udførelsen af projektet sker gnidningsfrit.  

I RELOC A/S indgår alle medarbejdere i et team, som arbejder tæt sammen, giver sparring og hjælper hinanden. Vi har en 

uformel omgangstone og sætter en ære i at yde professionel rådgivning til vores kunder.   

Vores projekter kan ligge både på hverdage og i weekenderne afhængig af opgave type og kundernes ønsker. Når vi har nye 

opgaver som kræver hjælp fra servicemedarbejdere, opretter vi vagterne i vores App, som man herefter kan vælge om man 

vil tilmelde sig. På den måde er du selv med til at bestemme hvornår du arbejder.   

Arbejdet indeholder: 

• Nedpakning og udpakning af IT-udstyr og reolindhold 

• Nedpakning og udpakning af arkiver 

• Sikring af funktionsdygtige arbejdspladser 

• Diverse ad-hoc opgaver  

• Opgaverne bliver udført i samarbejde med flyttevirksomheder, hvorfor jobber ikke indebære flytning af kasser og 

inventar m.m.  

Vi søger medarbejdere som: 

• Er Holdspillere 

• Er ansvarsbevidste og selvstændige  

• Er Initiativrige 

• Møder på arbejde til tiden, med godt humør og god energi  

• Er detaljeorienteret 

• Er indstillet på at nogle vagter kan være lange arbejdsdage / aftener 

• Er fyldt 18 år 

Vi tilbyder: 

• Et godt og velfungerende arbejdsmiljø 

• Et arbejde med mulighed for øget ansvar 

• Et job, hvor du kan arbejde, når det passer dig 

• Løn efter gældende overenskomst  

• Betalt aftensmad på sene vagter og frokost på weekendvagter   

Vi søger friske kollegaer, som har gåpåmod og sætter en ære i at levere kvalitet og service i sit arbejde uanset hvad dagen 

bringer af arbejdsopgaver. Lyder det som nået for dig, så send os dit CV og ansøgning til job@reloc.dk. 
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