
 

NB: Alle ansøgninger behandles 100% fortroligt. Af hensyn til GDPR ønsker vi ikke at modtage CPR-nummer, 
helbredsmæssig historie eller info om politisk eller religiøs overbevisning    
 

 
Spare Part Manager 
- med teknisk forståelse 
    
Har du en skarp vinkel på lagerstyring – og kan du sikre, at vi altid har de 
rigtige reservedele til de rigtige priser på vores store reservedelslager i 
Odense? Så er du måske vores nye Spare Part Manager … 
 
 
Som Spare Part Manager hos Lissner/JLG Denmark har du ansvaret for et effektivt og 
velfungerende reservedelslager, som er én af forudsætningerne for en effektiv hverdag hos 
vores mange kunder i den danske lift- og entreprenørbranche - og ikke mindst vores team af 
udekørende servicemontører, som dagligt servicerer kunderne med planlagte service- og 
årseftersyn såvel som akutte reparationer. 
 
Professionel after sales-service gør os til en attraktiv samarbejdspartner – og vi gør ALT for at 
leve op til vores løfte om dag-til-dag levering af alle almindelige serviceparts og 24-28 timers 
leveringstid på gængse skaffeprodukter. Som Spare Part Manager har du dyb forståelse for 
vigtigheden af de rigtige reservedele til den rigtige pris. Du griber opgaven og følger den helt 
til dørs: Fra prisforhandling og leverandøraftaler over bestilling, varemodtagelse og effektiv 
lagerstyring til salg og intern såvel som ekstern fakturering. 
 
Overblik, effektivitet og god sparring 
 
Som menneske trives du i en omskiftelig hverdag med tæt og løbende kontakt til både 
kolleger, kunder og leverandører. Dit afsæt er formentlig erfaring med lagerdrift fra en 
mellemstor virksomhed – og en høj grad af teknisk forståelse, der gør dig til en kompetent og 
vidende sparringspartner for såvel kunder som kolleger, som du møder med overblik, 
forståelse og god service. 
 
For at navigere i en travl hverdag er det en forudsætning, at du er rutineret IT- bruger og helt 
tryg ved såvel Office-pakken som Navision – ligesom som du har gyldigt kørekort og også 
gerne truckcertifikat.  
 
Lyder det som noget for dig, så byder vi dig velkommen i en ressourcestærk virksomhed, hvor 
du bliver en del af et erfarent, fasttømret team, der er klar til at hjælpe dig godt i gang og 
bakke op med al vores viden og erfaring. Arbejdstiden er mandag-torsdag kl. 7.30-16, fredag 
kl. 7.30-12.30 med tiltrædelse hurtigst muligt. Vi er klar, når du er klar.  
 
Ansøgning & kontakt 
 
Har du spørgsmål til stillingen, så er du velkommen til at ringe direkte til Morten 
Lissner på 30 91 87 50 – alternativt glæder vi os til at modtage din (korte) ansøgning på 
ml@lissneraps.dk. Samtaler afvikles løbende. 
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Lissner / JLG Denmark er etableret i 2003 og har over årene udviklet sig til landets næststørste servicevirksomhed 
indenfor salg & service af lifte, teleskoplæssere og kraner. Vi er i dag ca. 25 medarbejdere fordelt på i hovedsædet, som 
ligger i Odense, og vores 12 servicebiler, som kører over hele landet. Lissner er servicepartner og forhandler af bl.a. JLG, 
Faresin, Unic, Multitel, Bronto Skylift,og Spierings Mobile Cranes.  
 


