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Logistikkoperatør

En logistikkoperatør kan arbeide i transportbransjen eller en rekke
bransjer som treforedlingsindustri, mekanisk industri, verkstedindustri,
metallurgisk industri, varehandel og annen industri eller næringsvirksomhet.

Arbeidsoppgaver

Sentrale arbeidsoppgaver for en logistikkoperatør:
Ordrebehandling
Varemottak
Lagerhold og emballering
Klargjøring av forsendelser
Sikring av gods
Vektbegrensning og vektfordeling ved transport
Effektiv og sikker forflytning av gods og varer
Håndtering og transport av varer som krever spesiell behandling
Bruk av elektroniske verktøy for transport, vareflyt og dokumentbehandling
Bruk og vedlikehold av teknisk utstyr

Logistikkoperatør i regi av Varodd

Varodd har 3000 m2 lagerområde med over 3000 palleplasser.
Vi driver lagerhold og ordremottak samt pakking og forsendelser både for våre
interne avdelinger og eksterne kunder. Vi har et stort mangfold av produkter og
kunder i ulike størrelser, som hver og en krever skreddersydde løsninger for sine
produkter.
Varodd er godkjent som opplæringsbedrift og kan tilby hele opplæringen til
fagbrev i logistikkfaget i våre lokaler i Rigedalen 41. Vi tilbyr også delkompetanse
og/eller individuell opplæringsplan for nettopp deg!
Ta kontakt med din NAV-veileder dersom du ønsker å gjennomføre fagopplæring
i logistikkfaget på Varodd.
Dersom du ønsker å ta fagopplæring i en annen bedrift, kan vi også hjelpe deg
med dette. Vi har et godt og tett samarbeid med flere bedrifter i Kristiansand og
omegn som sammen med Varodds jobbkonsulenter kan bidra til at din opplæring
skal bli i den retning du ønsker deg.

Kontaktinformasjon

Tove A. Frikstad - Produksjonssjef
Tlf 918 69 848 E-post tove.frikstad@varodd.no
Odd Arild Aas - Fagsjef Arbeid & inkludering
Tlf 905 75 444 E-post odd.arild.aas@varodd.no

arbeid & inkludering
arbeidstøy & fritidstøy
emballasje
hjelpemidler
kantine & bageri
lager & logistikk
pulverlakkering
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trykk & profilering

Rigedalen 41
Postboks 8343
tlf 38 14 48 00
www.i-jobb.no
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• 4626 Kristiansand
• 4676 Kristiansand
• post@i-jobb.no
• www.varodd.no

