Disponent til Dania Trucking A/S
Udfordrende og selvstændig stilling
Vi har travlt og søger derfor nu endnu en kørselsdisponent til at indgå i vores eksisterende team på
hovedkontoret i Aarhus. Stillingen indebærer håndtering og disponering af primært indenrigskørsler
samt generel servicering af vores kunder.
Stillingen
Vi søger en erfaren medarbejder som trives med mange bolde i luften, og som sætter en stor ære i at
samle trådene i en dynamisk virksomhed. Opgaver består bl.a. af:
·

Planlægning og disponering af de daglige indenrigskørsler i samarbejde med de øvrige
disponenter i teamet

·

Optimering og udnyttelse af egen flåde kontra vognmænd

·

Direkte kontakt med chauffører, kunder og vognmænd

·

Sørge for høj chassisudnyttelse og minimering af omkostninger

Kvalifikationer
Vi forestiller os, at vores nye medarbejder har minimum et par års erfaring fra lignende stilling i branchen. Det vil være en fordel, men ikke et krav, hvis du har erfaring med containertransport. Du skal
være selvmotiverende med en dynamisk attitude og være i stand til at arbejde selvstændigt med dine
opgaver. Den ideelle kandidat opfylder endvidere følgende kriterier:
·

En positiv omgangstone såvel internt som eksternt

·

Sans for kundeservice og godt købmandsskab

·

God til at se alternative muligheder i en hektisk dagligdag

·

Du behersker dansk og engelsk i skrift og tale

·

Solide IT-færdigheder

·

Gode samarbejdsevner og evnen til at arbejde under pres

Du tilbydes:
En udfordrende og selvstændig stilling i en veletableret og veldrevet virksomhed. Der vil være rig mulighed for at gøre karriere og for personlig og professionel udvikling.
Du vil endvidere få en ansættelse med ordnede forhold, blandt andet sundheds-, pensions- og frokostordning.
Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at ringe til direktør Frank
Kruse-Jensen på dir. tlf. 89 31 65 72. Ansøgning sendes til
fkj@daniatrucking.dk.
Tiltrædelse ønskes hurtigst muligt, men vi venter naturligvis på den rigtige kandidat. Der vil løbende blive holdt samtaler og stillingen annonceres indtil den er
endeligt besat.

Dania Trucking A/S er en af markedslederne inden for containertransport i Danmark og beskæftiger ud
over 50 faste medarbejdere et stort antal fast tilknyttede vognmænd. Vi har hovedkontor i det nye
Havnecenter på havnen i Aarhus. Virksomheden er veletableret og veldrevet og har stor fokus på medarbejdernes udvikling og trivsel. Arbejdsmiljøet er positivt og uformelt. Du kan læse mere om os på
www.daniatrucking.dk

