
Lagermedarbejder – udlejning til film, reklamefilm og serier
Kan du holde styr på vores lager i en hverdag med masser af fart på?

Har du overblik, en god fysik og kan du også bruge en PC? Ved du samtidig, hvordan man giver kunder en god 
oplevelse? Hvis du derudover kan se dig selv i et lagerjob i en lidt mere spændende branche end de fleste, så 
læs videre nu.  

Ind- og udpakning, ajourføring i IT-systemer, varebestilling, reparationer m.m.
Din nye hjemmebane bliver udlejning af udstyr til filmproduktioner – både spillefilm, reklamefilm og TV-serier. Du 
får direkte dialog med kunderne, så du skal sørge for, at de altid føler sig velkomne. Dine opgaver bliver at:

 •    Udlevere og modtage udstyr – lamper, stativer, grip-udstyr og meget andet
 • Pakke udstyr 
 • Reparere udstyr, fx skifte et stik, en ledning eller lignende
 • Holde overblik og sikre at det grej, vi har på hylderne, svarer til det, der står i IT-systemerne
 • Assistere ved varebestilling

Din nye arbejdsplads ligger på Rentemestervej i Nordvest. Her får du 7 gode kolleger som flyver og farer mellem 
filmproduktioner rundt om i landet, når de ikke er på kontoret for at bygge nyt grej eller pakke grej til den næste 
opgave. 

Din arbejdstid er kl. 07.00-15.00 eller 08.00-16.00. Der kommer og kører biler med udstyr hele dagen, og kun-
derne har mulighed for at hente og aflevere i vores sikrerede boksrum 24/7/365. 

Overblik, serviceminded, god fysik og evnen til at tænke fremad
Vi leder efter dig, der har styr på tingene og kan tænke to skridt fremad. Og selv om jobbet ikke er så fysisk 
hårdt som et håndværkerjob, så skal du stadig have en god fysik og ikke være bange for at tage fat. Derudover 
rummer dit CV:

 • Gerne erfaring med lagerarbejde
 • Ok skrive-evner
 • Ok IT-evner

Kontakt og ansøgning
Send din ansøgning mærket ”Lagermedarbejder” til job@trustrental.dk. Deadline er den 11. oktober, 2021.

Vi har pænt travlt, så ringer du, er der stor sandsynlighed for, at du får en telefonsvarer. Har du spørgsmål, så 
send derfor en mail på info@trustrental.dk. 

Så kan vi evt. sætte et kald op efterfølgende, så vi kan sikre, at du har den helt rigtige forståelse af jobbet, virk-
somheden og dine muligheder.

Trust Rental er sat i verden for at føre lys-, studie- og grejudlejning til et nyt og meget mere moderne niveau. Vi 
gør det meget nemmere for fotografer, producenter og bureauer at leje de rigtige ting til den rigtige pris – med 
fuld gennemsigtighed over opgaven og økonomien fra start til slut. For os er det afgørende, at kunderne får det, 
som de gerne vil have det. Så har man erfaring og ved, hvad man skal bruge, kan man klare det hele online. Har 
man brug for rådgivning og/eller få super erfarent mandskab med på produktionen, kan man få det. Vi holder til 
i Nordvest, hvor vi har studier, lager, værksted og administration samlet under et tag. Vores miljø er uformelt, og 
kan du ikke koncentrere dig, hvis der bliver grinet højt, er vi nok ikke stedet for dig.  
 
Læs mere på: trustrental.dk


