Shippingassistenter

Det går stærkt i SDK Shipping, og vi søger derfor minimum 2 shippingassistenter til vores aktiviteter på
Sjælland – primært i Køge og København. Arbejdet foregår fra vores kontor i Køge, hvor en stor del af vores
agencyteam er placeret.
Du skal være administrativ stærk, have overblik i et til tider travlt og hektisk miljø samt være en del af vores
vagthavende personale.
Vi forestiller os, at du har en uddannelsesmæssig baggrund fra den maritime sektor eller fra logistikbranchen
som f.eks. shipping, skibsfart, styrmand, havnedrift eller spedition. Herudover forventer vi, at du er god til at
formulere dig i både skrift og tale på dansk og engelsk, og at du er en habil bruger af IT.
Vi tilbyder en travl hverdag i shipping- og logistikbranchen, hvor vi har mange spændende udfordringer.
Du vil arbejde tæt sammen med vores engagerede agency medarbejdere og indgå i et ungt og energisk miljø.
Arbejdstiden er som udgangspunkt fra kl. 08.00-16.00. Der vil forekomme arbejde udenfor kontortid samt
weekendarbejde, da du skal indgå i vores vagtordning.
Dine primære opgaver:
• Klarering af tørlast- og tankskibe
• Håndtering af skíbs- og toldpapirer
• Arrangere og styre laste- og losseopgaver
• Øvrigt forefaldende arbejde ifm. vores skibsanløb
• Indgå i fast vagtordning
Dine personlige egenskaber og kvalifikationer:
• Du har flair for administrativt arbejde
• Du er selvstartende og kan arbejde selvstændigt
• Du begår dig selvsikkert på engelsk i både skrift og tale
• Du er serviceminded, en teamplayer og altid klar med en hjælpende hånd
• Du har som minimum B-kørekort
Vi tilbyder:
• Løn efter kvalifikationer
• Betaling for deltagelse i vagtordning
• Pension
• Frokostordning
• Sundhedsforsikring
Tiltrædelse:
• 1. maj 2019 eller efter aftale.
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Peter Labuz på tlf.: 4087 8997 eller
e-mail: pel@sdkgroup.com.
Har du mod på nye og spændende udfordringer, så glæder vi os til at modtage din ansøgning og dit CV
på e-mail hr.group@sdkgroup.com – mrk. Shippingassistent snarest muligt.
Vi behandler løbende indkomne ansøgninger fortroligt.

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.

