Logistikassistent
til SDK Cruise A/S

Er du vores hjælpende hånd til sommeren 2019?
Vi søger en logistikassistent til vores logistikafdeling for en periode på 4-6 måneder med mulighed for
forlængelse.
Jobbet er på vores kontor i København.
Du skal være administrativ stærk, skabe overblik og være villig til at give en hånd med ved kørsler til og
fra vores krydstogtskibe.
Vi tilbyder et unikt indblik i shipping- og logistikbranchen, som dagligt byder på spændende udfordringer.
Derudover vil du arbejde tæt sammen med kontorets 15 engagerede medarbejdere og indgå i et ungt og
energisk miljø.
Vi søger en deltidsmedarbejder, og arbejdstiden er som udgangspunkt placeret fra kl. 9.00-17.00.
Dog vil weekendarbejde forekomme.
Dine primære opgaver:
•

Levering til krydstogtskibe

•

Håndtering af toldpapirer

•

Lagerstyring

•

Øvrigt forefaldende kontorarbejde

Dine personlige egenskaber og kvalifikationer:
•

Du har flair for administrativt arbejde

•

Du arbejder struktureret

•

Du er selvstartende og kan arbejde selvstændigt

•

Du begår dig selvsikkert på engelsk i både skrift og tale, da en stor del af kommunikationen med vores
kunder foregår på engelsk

•

Du er serviceminded, en teamplayer og altid klar med en hjælpende hånd

•

Du har som minimum B-kørekort

Tiltrædelse:
•

1. Maj eller efter aftale.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Niklas Jacobsen på tlf.: 3344 1725
eller e-mail: nhj@sdkgroup.com.
Er du interesseret i denne stilling, så send snarest muligt CV og ansøgning til Niklas Jacobsen på e-mail:
nhj@sdkgroup.com. Vi behandler løbende indkomne ansøgninger
SDK Cruise is a part of the SDK Group, one of Scandinavia´s leading shipping and logistics companies with own offices
in the Nordic countries. The activities include stevedoring, warehousing, agency, customs clearing, commercial
chartering, liner service, cruise and freight forwarding.
SDK Group is a part of A/S United Shipping and Trading Company Ltd., a group which besides shipping is involved in
bunker trading and tanker shipping. For further information about A/S United Shipping and Trading Company please
visit www.ustc.dk.

