
Ramberg søker dyktig lagerarbeider i Drammen! 

Ramberg er ett fremtidsrettet selskap som har fokus på godt arbeidsmiljø, fornøyde kunder og høy 
faglig kompetanse. «Vi utvikler konkurransekraftige transport- og logistikkløsninger i det norske 
markedet basert på kundens behov, gjennom våre meget dyktige og løsningsorienterte 
medarbeidere.» Dette er vår forretningsidé og er retningsgivende for alle som jobber i Ramberg. 

Vi trenger derfor medarbeidere med ulik bakgrunn og kompetanse. Vi ser etter deg som er: 
pliktoppfyllende i ditt arbeid, strukturert, punktlig og en lagerspiller som også er selvgående. Ser du 
på læring som en kontinuerlig prosess, og identifiserer du deg i tillegg med verdiene våre – 
redelighet, forutsigbarhet, handlekraft og respekt - kan du passe godt inn hos oss. 

«Vi trives best når arbeidsmiljøet preges av system, humor og pågangsmot!» 

Vår Drammens avdeling ble etablert i 1929 og har de siste årene vokst kraftig. Avdelingen tilbyr i dag 
landsdekkende fremføring av Stykk- og Partigods og lagertjenester (3PL). I takt med økt produksjon 
trenger vi deg som kan opprettholde den gode kvaliteten Ramberg er viden kjent for. Kort fortalt: 
Ramberg mottar, lagrer, plukker, pakker og transporterer gods. Din jobb blir å sørge for at denne 
produksjonen flyter best mulig igjennom anlegget til enhver tid. 

Arbeidsoppgaver 

- Truckkjøring 

- Sortering og kontroll av inn/utgående gods 

- Plukk og pakk  

- Databehandling av transportoppdrag 

- Laste og losse gods  

- Utføre generell orden og renhold 

Kvalifikasjoner: 

- Truck T1-T4 

- Fordel med bakgrunn fra transport/ logistikk 

- God fysikk 

Hos oss får du dette: 

En bedrift med høyt fokus på godt arbeidsmiljø og høy faglig kompetanse. Vi tilbyr derfor svært gode 
pensjons- og forsikringsordninger, konkurransedyktig lønn, en rekke sosiale arrangementer, faglig 
utvikling, god kantine ordning og en mengde kolleger med varierende underholdningsverdi!  
 

For mer informasjon om stillingen og innlevering av søknad, kontakt Bror H. Ramberg : 
bror.ramberg@ramberg.no  Tlf. 98 02 54 01 
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