
   

   
 

                     Enabling Digitalization for a better world 

 
 

 

         Alcadon ApS    I    Møllevej 9, E1    I    DK-2990 Nivå    I    Tel. +45 45707077    I    info@alcadon.dk    I     alcadon.dk    I    VAT No. DK 27048013 

 
 

                                           DENMARK              GERMANY              SWEDEN              NORWAY 

Står du og mangler et fast job eller et job til sabbatåret? – Så se her! 
 
Energiske og effektive medarbejdere søges til Produktion i Nivå 
 
Alcadon har succes og derfor søger vi endnu 2-3 medarbejdere som indgår i det team, 
som har ansvaret for vores produktion og lager. Alcadon Danmark er en del af Alcadon 
Group og virksomheden er beliggende i Nivå nord for København. Vi sælger produkter til 
fibernet, datakommunikation med mere. 
 
Om jobbet 
 
Jobbet foregår på vores lager i Nivå, hvor din primære opgave vil være at indgå i 
produktionsteamet, som står for vores mange forskelligartede produktions- og 
montageopgaver. Da vores produktion er styret af de mange forskellige ordrer, som 
oftest skal kunne leveres med kort varsel, så vil du sjældent opleve, at der er 2 dage der 
er ens. 
Vi sørger naturligvis for grundig oplæring inden du slippes løs. 
 
Om dig 
 
Vi søger engagerede og fleksible personer, som er effektive og som kan bidrage positivt 
til den gode stemning, vi har på lageret. Kan du nikke genkendende til nedenstående, er 
du godt på vej: 
 

• Du har teknisk flair 

• Du har gode danskkundskaber 

• Du ser på, hvor man kan forbedre sig selv, eller tingene omkring én 

• Du kan arbejde under pres 

• Du er selvkørende og tager aktivt del i arbejdsopgaverne 

• Du arbejder omhyggeligt og kvalitetsbevidst 

• Du er omgængelig og imødekommende 

• Du er stabil og møder til tiden 
 
Vi kan tilbyde 
 
Glade og imødekommende kolleger, som går op i deres arbejde og som er stolte af det, vi laver. Som virksomhed er 
medarbejderne vores vigtigste aktiv og vi gør, hvad vi kan, så alle er tilfredse.  
 
Løn efter kvalifikationer.  
 
Vi ser frem til at høre fra dig! 
 
Hvis ovenstående har fanget din interesse, så tag endeligt fat i mig på tlf 26 18 78 82 eller på nc@alcadon.dk  - vi 
afholder løbende samtaler. 

 

 

 

Arbejdssted 
Nivå 

 
Job kategori 
Produktion 
 
Jobtype 
Fastansættelse / 
Sabbatår 
 

Arbejdstid 
Fuldtid 
 
Tiltrædelse 
Hurtigst muligt 
 
Yderligere oplysninger 
fås hos: 
Lager- & 
Produktionschef 
Niels Carstensen 
på tlf. 26 18 78 82 

eller på 
nc@alcadon.dk 
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