Skeppsklarerare/Hamnagent

Vi växer! Vill du med?
SDK AB söker proaktiva och professionella kandidater som skeppsklarerare på våra kontor i Sverige. Vi har behov för
att förstärka vårt team i Sverige då vår verksamhet expanderar. För tillfället söker vi medarbetare främst till vårt kontor i
Göteborg . Har du den kompetens vi efterfrågar så tar vi gärna emot din ansökning, även om du kommer från annan ort.
De huvudsakliga arbetsuppgifterna är operation/administration av fartyg i Svenska hamnar. Utöver klarering av fartyg
får man som skeppsklarerare räkna med en mängd olika arbetsuppgifter som krävs för ett fartygs hamnanlöp.
Du kommer att ingå i vårt team av omkring 20 personer, som tillsammans ger en flexibel och effektiv drift.
Kvalifikationer:
•
•
•
•
•
•

Goda kunskaper i engelska i både tal och skrift.
Goda IT-kunskaper och god vana av att hantera word/excel.
Kunskaper inom Navision är meriterande.
B-körkort är ett krav.
Erfarenhet från arbete med internationella kunder är meriterande.
Tillgänglig för arbete på obekväm arbetstid såsom helg, natt och vid behov längre arbetspass.

Den vi söker bör ha:
•
•
•
•
•
•

Proaktiv och handlingskraftig personlighet.
Förmåga att både arbeta självständigt och i team.
Kommersiell förståelse och fokus på att skapa värde för våra kunder.
Flexibilitet och engagemang för att jobba även på obekväma arbetstider och helger vid behov.
Förmåga att snabbt bli en i teamet och dela på kunskap och arbetsuppgifter.
En lösningsorienterad syn på utmaningar.

Arbetstider och omfattning:
•
•
•
•

Heltid, 100%, vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Deltagande i jourschema
Tillträde snarast, enligt överenskommelse
Ersättning: Vi tillämpar individuell lönesättning utifrån kompetensnivå

Så ansöker du:
Ange följande referens när du ansöker: Skeppsklarerare – Sverige
Ansökan kan skickas till e-postadress: jal@sdkgroup.com
Sista ansökningsdag 2018-11-30.
Vi kommer att behandla ansökningar fortlöpande och ser därför gärna din ansökan så snart som möjligt.
Kontakt:
Jacob Lind, Agency Manager, 0707-615061, jal@sdkgroup.com
SDK AB
Sydatlanten 6
41834 Göteborg

SDK A/S är ett av Skandinaviens ledande shipping och logistik företag med egna kontor i flera städer i Europa. Företagets huvudverksamhet
är att bedriva hamn och stuveriverksamhet, lager, skeppsklarering, tull tjänster, befraktning, linjefart, kryssningslogistik och spedition.
SDK ägs av A/S United Shipping and Trading Company Ltd. – USTC är en internationell koncern, som förutom logistik och sjöfart även är
verksamma inom inköp, försäljning och tillhandahållande av bränsle för fartyg och tankfartyg.

