Salg/udvikling
Nordsjælland

SDK A/S er en af Skandinaviens førende shipping- og
logistikvirksomheder med egne kontorer flere steder i Europa.
Selskabets hovedaktivitet er at drive stevedorevirksomhed og
pakhusudlejning, skibsklarering, told, befragtning, linjefart, cruise
og spedition. SDK er ejet af A/S United Shipping and Trading
Company Ltd. – en koncern, der udover shipping beskæftiger sig
med bunkertrading og tankskibsrederi.

Vi søger en ambitiøs medarbejder til udvikling af vores aktiviteter i Nordsjælland.
Som medarbejder hos SDK bliver du en del af en spændende og varieret hverdag med opgaver indenfor
shipping og logistik.
Du har udgangspunkt i vores kontor i Kalundborg, hvor du får reference til vores regionaldirektør, men
opgaverne dækker hele region Nordsjælland.
Faglighed
•
•
•
•
•
•
•

Uddannet indenfor shipping eller tilsvarende transportuddannelse
Erfaring med klarerings-, stevedore- og terminalarbejde er en fordel
Erfaring med udarbejdelse af tilbud til kunder
Forståelse for multimodale løsninger og sammensætning af disse
Påviselige resultater inden for forretningsudvikling
Gode sprogfærdigheder i dansk, engelsk og skandinavisk (mundtligt og skriftligt)
Kørekort til bil er et krav

Personprofil
•
•
•
•
•
•

Du har en stærk sans for købmandskab samt viljen til at skabe den gode forretning
Du er selvstartende og initiativrig
Du er ambitiøs og vedholdende
Du er en holdspiller, der også evner at arbejde selvstændigt og prioritere egen tid under frihed/ansvar
Du er udadvendt og fleksibel
Du trives i en travl hverdag og kan holde flere bolde i luften ad gangen

Vi tilbyder
•
•
•
•
•
•
•

Løn efter kvalifikationer
En fuldtidsstilling
Et spændende og uformelt arbejdsmiljø
En stilling med stor indflydelse på egen hverdag og frihed under ansvar
Pensionsordning
Sundhedsordning
Frokostordning

Tiltrædelse
•

Snarest muligt – vi behandler løbende indkomne ansøgninger

Har du mod på nye udfordringer, glæder vi os til at modtage din ansøgning på e-mail
hr.group@sdkgroup.com – mrk. Nordsjælland.

