Shipping Trainee
Nyborg – Lindø

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.

Shipping Trainee – Nyborg/Lindø
SDK Shipping, Nyborg søger per 1. maj 2019 1 elev til vores kontor i Nyborg og på Lindø.
Uddannelsesforløbet strækker sig over en 2 årig periode og vil omfatte en grundig oplæring i
shippingfaget, herunder daglig kontakt/kendskab til skibe, rederier, toldprocedurer og kunder.
Oplæring sker på såvel kontor som i ”marken”.
Efter en oplæringsperiode forventes vores ny elev at skulle deltage i firmaets vagtordning på lige
fod med de øvrige kolleger i vores klareringsafdeling.
SDK Shipping, Nyborg servicerer primært skibe, som besejler Nyborg og Lindø. Det kan dog
komme på tale at skulle assistere kolleger i andre danske havne.
Dine kvalifikationer:
• Bestået HHX eller EUX eksamen med rimelige resultater – alternativt navigatør eller anden
relevant maritim uddannelse
• Gerne et par år med enten rejseaktivitet eller arbejde efter endt uddannelse
• Gode samarbejds- og kommunikationsevner
• Du behersker engelsk i både skrift og tale (også gerne tysk)
• Du kan trives i et travlt miljø, hvor service og kvalitet præger hverdagen
• Du er ambitiøs og fleksibel
• Indstillet på til tider lange arbejdsdage
• Bosat på Østfyn eller i Odense området
Vi tilbyder:
• En alsidig uddannelse med gode udviklingsmuligheder inden for shippingbranchen
• En uddannelse som kan anvendes i mange sammenhænge i ind – og udland
• Et uformelt arbejdsmiljø i et team bestående af 8 kolleger på kontoret i Nyborg

Ansøgningsfrist: 15. februar 2019 og tiltrædelse 1. maj 2019.
Der vil blive indkaldt til samtaler i uge 9.
Send ansøgning og CV til john@sdkgroup.com.
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte John Johansen på tlf. 65310057.
Vi ser frem til at høre fra dig.

