SPEDITÖR

Vi växer!

SDK Logistics AB söker en serviceminded kollega till vår kundservice och
speditionsavdelning i Göteborg
Vi söker dig som gillar att ta stort ansvar och trivs med en nära kundkontakt. Du är duktig
på att skapa merförsäljning på befintliga kunder och arbetar proaktivt för att stärka och knyta
kunden närmare SDK Logistics genom att leverera en kundservice av toppklass.
I tjänsten ingår även nära kontakt med våra internationella partners, underleverantörer och med
Tullmyndigheten.
Vi efterfrågar följande egenskaper:
•
•
•
•
•
•
•

eftergymnasial utbildning, gärna inom spedition och logistik
behärskar engelska i tal och skrift
goda tullkunskaper
tidigare erfarenhet inom transport och logistikbranschen
goda kunskaper i Office-programmen
hög socialkompetens och trivs med att jobba i grupp
lösningsfokuserad, lätt för att lyfta på luren och göra det där lilla extra som uppskattas av våra
kunder
• hög proaktivitet
• ordningsam och van att själv planera ditt arbete
• klarar av varierande arbetsuppgifter i ett högt tempo
Stämmer ovan kvalifikationer och egenskaper in på dig så kan vi erbjuda ett omväxlande och roligt
arbete med mycket goda utvecklingsmöjligheter. Du blir en del av ett fantastiskt team med
kompetenta och trevliga kolleger. Tillsammans säkerställer ni en fortsatt positiv och spännande
utveckling för SDK Logistics AB.
Tjänsten är en tillsvidareanställning. För vidare information kring tjänsten är du välkommen att
ringa Per Jacobsson på telefon 031-57 69 62.
Dina ansökningshandlingar sänder du per mail till Per Jacobsson, per.jacobsson@sdkgroup.com.
Då tjänsten ska tillsättas omgående kommer urvalsarbetet att ske löpande.

SDK Logistics AB är ett svenskt logistik- och transportföretag inriktat på att sälja kundnära
tjänster. Vi är en kunskapspartner med djup insikt om våra kunders verksamhet och föreslår alltid
bästa logistiklösning anpassad efter kundens behov. Våra tjänster omfattar landtransporter i
Europa, sjö- och flygtransporter samt tredjepartslogistik. Vi ingår i flera internationella nätverk. Vi
är ca 90 medarbetare som arbetar i moderna kontors- och logistikanläggningar i Malmö, Göteborg
och Stockholm.
SDK Logistics AB ingår i den familjeägda USTC-koncernen, som under det senaste
räkenskapsåret omsatte 54 miljarder DKK och har 1.700 anställda. USTC är en internationell
koncern, som förutom logistik och sjöfart även är verksamma inom inköp, försäljning och
tillhandahållande av bränsle för fartyg och tankfartyg. Läs mer om oss på www.sdkgroup.com

