
Vi søker

LAGERSJEF 

Wonderland søker ny leder for vårt ferdigvarelager  
på 10.000 kvm. Vi søker etter en person som har  
interesse for data, logistikk og lagerdrift.

Som lagersjef vil du jobbe tett med transportsjef,  
innkjøps- og logistikksjef og øvrig driftsadministrasjon.  
Du vil lede 8 ansatte som utfører vareplassering  
og vareplukk for levering til våre kunder.

Som lagersjef må du være i stand til å motivere og påvirke 
bedriftskulturen positivt i et spennende og utfordrende miljø. 
Vi jobber kontinuerlig med utvikling av lagerets struktur  
og rutiner, og som vår nye lagersjef får du en viktig rolle i dette.

Arbeidsoppgaver: 
• Organisere og lede den daglige lagerdriften sammen  

med transportansvarlig.
• Videreutvikle lagerlayout og løsninger.
• Aktiv bruk og prosessforbedring av ERP-system (Infor M3).
• Videreutvikle system for lagerlokasjon og scanning  

av varemottak/-plukk (Infor Factory Track) sammen  
med IT-avdelingen.

• Personalansvar for ansatte på lageret.
• Samarbeid med øvrige deler av organisasjonen.

Vi søker deg som: 
• Har interesse for logistikk, lagerdrift og systembehandling.
• Har minst 3-årig utdanning (logistikk, teknisk,  

adm eller tilsvarende).
• Har gode lederegenskaper med evne til å få ansatte  

med på laget.
• Er løsningsorientert og har gode samarbeidsevner.
• Behersker norsk og engelsk godt.

Spørsmål? Ta kontakt med:
• Innkjøps- og logistikksjef Martin Solheim, tlf: 95 90 70 90
• Supply Chain Manager Sverre Bersås, tlf: 95 92 63 77

Søknad og CV sendes til: 
• HR-sjef Bente Frisvoll, tlf: 95 11 18 50, 

e-post: soknad@wonderlandbeds.com 
Merk søknaden ”Lagersjef”
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Fra vår base i Romsdalen og tindehovedstaden Åndalsnes har Wonderland  
i over 50 år utviklet norske senger som skal gi de beste forutsetningene for 
god søvn. Helt siden oppstarten i 1969 har vi laget senger med lang hold- 

barhet, og nå jobber vi knallhardt for å halvere sengens miljøavtrykk.  
Vi samarbeider tett med Norges fremste forskere innen miljø og søvn,  

og på Wonderland-laget er vi nå nærmere 100 søvnambassadører. 
Vår aller viktigste jobb er å bidra til at verden sover bedre.  

JOBB  
HOS OSS


