
     
 
   

LAGERPERSONAL MODIG MACHINE TOOL I VIRSERUM 

Modig Machine Tool är ett företag som tillverkar högteknologiska maskiner med hög kvalitet till främst flyg- 
och bilindustrin. Modig är ett expansivt och innovativt företag som verkar på en global marknad.  
 
Vill du vara med och förse våra kunder med världsledande CNC maskiner som ska driftsättas i 
produktionsanläggningar globalt? Har du passion för logistik och teknik och vill vara en del av Modigs team?  
Vi erbjuder dig ett varierat jobb där du tillsammans med vårt skickliga lagerteam ser till att rätt material finns 
på plats i rätt tid för våra maskinprojekt.  
 
Vi säker dig som tidigare har arbetat på lager och har truckkort samt truckvana. Du trivs med varierande 
arbetsuppgifter, lossning/lastning, orderplock och ibland bygger du träemballage.  
Du arbetar dagligen med förbättringsarbete för att leverera högklassig service  
 
Tjänsten är en visstidsanställning med start omgående på vårt lager i Virserum. 
 
För att lyckas tror vi att du; 

• Har tidigare vana från plocklager 
• Har truckutbildning  A 1-4 samt B 1-4 
• Är noggrann och kvalitetsmedveten i ditt arbete 
• Är en lagspelare som både kan ge och fråga om hjälp 
• Är flexibel och beredd att hoppa in där det behövs 
• Har goda kunskaper i svenska och engelska  
• Har körkort 

 
Vi ser det som meriterande med; 

• Att ha arbetat med paternosterverk 
• Erfarenhet från teknisk bransch 
• Datorvana 

 
OM ARBETSGIVAREN 

Modig Machine Tool är ett familjeägt företag känt som världens ledande tillverkare av specialtillverkade 
maskiner till flygdustrin. Vårt starka engagemang för kvalitet belönas med order från ledande, OEM och Tier-1 
företag. Modig skiljer sig från konkurrenterna genom en integrerad lösning som inkluderar problemlösning, 
skräddarsydd tillverkning, provning, utbildning och fortlöpande teknisk kundsupport. Det finns inget utrymme 
för kompromisser i kvaliteten hos Modig. Modig Machine Tool arbetar efter ledorden; Kvalitet, Effektivitet, 
Ansvar och Lojalitet. Det familjeägda bolaget värdesätter att medarbetarna visar varandra respekt och har en 
god vänskap mellan varandra. Produktionen genomsyras av innovation, kreativitet och utveckling. Läs mer på 
www.modig.se 
 
ANSÖKAN 

För frågor är du välkommen att vända dig till vår Lagerchef Johan Nilsson på 072 995 0758 eller till HR-ansvarig Heléne 
Gustafsson på 072 995 0780 
 

Välkommen med din ansökan idag till career@modig.se, märk den ”Lagerpersonal” 
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