Speditør til udstationering i Hamburg
Fokus på Frankrig

Import og Eksport

Vores kunde er en danskejet transport- og logistikvirksomhed, som beskæftiger sig
med landevejstransport i det meste af Europa. Forretningen er inde i en meget positiv
udvikling, og til at understøtte og videreudvikle denne position, søges nu en speditør
til udstationering i Hamburg. Udstationeringen forventes at have en varighed på 2-3
år.
Jobbet appellerer til kandidater, gerne yngre, med lyst til at komme ud og se og
opleve branchen i udlandet. Der lægges vægt på, at du er nysgerrig efter at lære
noget nyt og for at udvikle dig på det personlige plan.
Din teoretiske baggrund er ikke så væsentlig, men vi forventer at du er udlært
speditør. Herudover skal du have gode sprogkundskaber i både engelsk og tysk og
være en habil bruger af IT.
Som person er du åben, nysgerrig og lærenem. Vi forventer at du er en god købmand,
med næse for en god forretning. Du har et højt energiniveau, og du kan både løse
opgaver selvstændigt og indgå i samarbejde med dine kolleger. Du er ansvars- og
samvittighedsfuld, og der er god kvalitet i de opgaver du løser. Endelig er du fleksibel
og serviceminded, og du forstår at sætte kunden i centrum.
Du tilbydes et spændende og udviklende job i en virksomhed i fremgang. Der er tale
om en uformel omgangstone, men samtidig også en kultur der er drevet af at ville
levere gode resultater. For den rette kandidat er der gode fremtidsmuligheder med
plads til både faglig og personlig udvikling. Løn og ansættelsesvilkår forhandles
individuelt efter kvalifikationer.
Har du mod på nye udfordringer, og har du det der skal til at skabe succes i dette job,
så send din ansøgning mrk. ”SH-0614” til job@comentum.dk. Har du spørgsmål til
jobbet er du velkommen til at kontakte os på tlf. 73 62 90 00.

