Speditør

Til vores Sea, Air & Courier afdeling i Frederikshavn søger vi en energisk og initiativrig speditør
Til vores Sea, Air & Courier afdeling i Frederikshavn søger vi en energisk og initiativrig speditør.
Dine primære arbejdsopgaver vil bestå af gods- og bildisponering til og fra kontinentet samt booking og
afvikling af kurerforsendelser. Kendskab til sø- og luftfragt vil også være en fordel, men ikke et krav.
Derudover vil kundekontakt, tilbudsgivning og telefonsalg blive en stor del af din hverdag.
Dine personlige egenskaber:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Du er en holdspiller.
Du besidder et godt købmandskab.
Du er selvstartende og initiativrig.
Du arbejder struktureret med stort overblik.
Du trives med mange bolde i luften.
Du påtager dig gerne nye udfordringer.
Du tager ansvar.
Du har en god dialog med kunder og leverandører.
Du er serviceminded og sætter kunden i centrum.

Dine kvalifikationer:
•
•
•
•
•

Du er uddannet speditør eller har anden relevant erfaring fra transportbranchen.
Du har økonomisk forståelse.
Du har erfaring med IT - Microsoft Office/Aspect 4 (ikke en forudsætning).
Du har et bredt netværk.
Du behersker tysk og engelsk i tale og skrift.

Vi tilbyder:
•
•
•
•
•
•
•

En spændende fuldtidsstilling i vores afdeling Sea, Air & Courier
En stilling med stor indflydelse på egen hverdag
Et uformelt arbejdsmiljø
Mulighed for personlig- og faglig udvikling
Løn efter kvalifikationer
Sundhedsordning
Kantineordning

Tiltrædelse:
•

Snarest muligt – vi behandler løbende indkomne ansøgninger.

Passer ovenstående på dig, så send ansøgning og CV allerede i dag til Mickey Højmark Thorslund,
mht@sdkgroup.com.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Mickey Højmark Thorslund på
tlf.: 6038 4137 eller e-mail: mht@sdkgroup.com.

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.

