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Arbejdsopgaver:
<Fungere som det primære bindeled mellem kunde og produktion.  
<Udarbejde tilbud og budgetter for projekt, samt løbende budgetopdateringer og prioriteringer. 
<Planlægning, projektstyring, tidsplaner og proces dokumentation.  
<Ressourcestyring og materialedefinition/indkøb.
<Udvikle løsninger og deltagelse i udførelsen af opgaverne.

Vi forventer du:
<Har håndværksmæssig baggrund.
<Har dokumenteret erfaring med projekt- og økonomistyring. 
<Har gode kommunikative evner i skrift og tale, og har stor erfaring med produktionstegninger. 
<Er omstillingsparat, robust og bevæger dig trygt i processer der er udfordrende og foranderlige.
<Er engageret, serviceorienteret og har en god indlevelsesevne.  
<Har kørekort til bil.  

Vil du være med til at sætte dit præg på en solid virksomhed i vækst og i en 

anderledes branche  så har vi jobbet til dig. 

Vi søger en stærk lagerprofil, der kan sætte sit præg på vores lager og logistik, 

skabe et godt og solidt overblik, og koordinere de forskellige processer der er, 

såvel med mandskab samt udstyr.

Du skal besidde gode koordinationsevner, og kunne operere i et til tider hektisk 

- men struktureret miljø.  

All Stage operere med udlejning af lyd, lys, AV og scene, til alt fra festivaller og 

koncerter, til konference og teater, hvorfor vi har et meget sæsonbetonet 

arbejdstryk. 

Du vil blive ansvarlig for at udgående ordre kommer afsted til tiden og at 

indgående ordre kommer rettidigt hjem. 

Du skal kunne tage ansvar for lageret og stille krav til den resterende 

organisationen, da du er afhængig af dem, for at udføre dit arbejde. Derfor vil 

du få et tæt samarbejde med vores projektledere samt serviceorganisation, og 

skal kunne begå dig med andre mennesker. 

Vores virksomhed  All Stage  er en af landets førende leverandører af lyd, lys, 

scener og AVudstyr og har afdelinger i Varde og Aarhus. 

Da vores hovedlager er placeret i Varde, vil du få din daglige gang her. 

Eventuelle spørgsmål vedrørende stillingen kan rettes til Johnny Dalgaard Bach 

på 21204312.

Tiltrædelse efter nærmere aftale.

Hvis du er interesseret i 

stillingen, skal ansøgning med 

billede og CV sendes til Johnny 

Dalgaard Bach på mail 

jbn@allstage.dk

Ansøgningsfristen er 6. 

Oktober 2017, men vi 

indkalder løbende til samtaler, 

så send din ansøgning med CV 

hurtigst muligt.

Send venligst din ansøgning til

All Stage ApS

Roustvej 50

6800 Varde
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