Speditørelev til disponeringsafdelingen
Kontorelev med speciale i spedition og shipping

Motiveres du af udfordring og ansvar?
Som elev hos Dania Trucking får du muligheden for at kombinere en spændende
uddannelse med en karriere i et dynamisk og professionelt miljø. Gennem 2 år kommer du
til at veksle mellem praktisk oplæring i virksomheden, interne kurser og teoretisk
undervisning på Århus Købmandsskole.
Du vil blive grundig uddannet indenfor spedition med særlig vægt på
disponering af indenrigstransporter med egne og eksterne biler. Gennem
kontakt med kunder og terminaler, vil du endvidere opnå indsigt i
søtransport og andre typer af spedition. Du kommer til at indgå i et team af
dygtige og engagerede kollegaer, hvor arbejdstempoet er højt, og hvor
selvstændighed og gode samarbejdsevner er lige vigtige egenskaber.
Arbejdssted: Aarhus.
Om dig:
Du har en HHX eksamen eller tilsvarende inden jobstart. Du har dertil gode kundskaber i
dansk og engelsk, både skriftligt og mundtligt. Vi lægger stor vægt på altid at levere den
rigtige service og kvalitet til vores kunder, så det er vigtigt, at du er engageret, initiativrig,
serviceminded og resultatorienteret. Du har endvidere en god forretningssans og formår at
holde hovedet koldt i pressede situationer. Vi forlanger en acceptabel straffeattest. Vi er
eventuelt åbne for en voksenlærling, såfremt du besidder den rette erfaring.
Du bor inden for daglig køreafstand til Aarhus havn.
Du tilbydes:
En udfordrende speditionsuddannelse i en veldrevet virksomhed med en stor og bred
kundemasse. Du vil hurtigt opnå stor frihed under ansvar og dermed få de bedste
muligheder for personlig og professionel udvikling. Du vil endvidere få en ansættelse med
ordnede forhold, blandt andet sundheds-, pensions- og frokostordning.
Frihed under ansvar på en god arbejdsplads:
Dania Trucking er en succesrig virksomhed med en åben ledelsesstil og stort ansvar hos
den enkelte. Alle kan byde ind med ideer for at optimere firmaets kundeservice, drift og
trivslen blandt medarbejderne. Du kan forvente selvstændigt ansvar, sparring med dygtige
kolleger og god mulighed for at påvirke såvel din egen som virksomhedens udvikling.
Ansøgning:
Ansøgning sendes til ansoegning@daniatrucking.dk. Har du spørgsmål til
virksomheden og de forhold vi kan tilbyde dig, er du velkommen til at
ringe til direktør Frank Kruse-Jensen på dir. tlf. 89 31 65 72.
Uddannelsen starter snarest muligt, så vi vurderer løbende indkommende
ansøgninger; send derfor gerne din ansøgning hurtigst muligt.

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

