Speditørelev
Ønsker du dig en fremtid med fart over feltet og spændende udfordringer, så læs videre her.
System Transport søger lige nu en elev til vores transportafdeling. Vi tilbyder en spændende 2-årig elevuddannelse
indenfor spedition og når du er udlært, kan du kalde dig speditør. Uddannelsen består af praktik hos os, og 7-9 ugers
skoleforløb undervejs.
Sammen med afdelingens erfarne speditører vil du komme til at arbejde i et inspirerende miljø, med frihed under
ansvar og højt til loftet, med meget varierende arbejdsopgaver.

Kvalifikationer
•

Du har bestået en HHX eller en anden gymnasial uddannelse.

•

Du kan se dig selv i en stilling, hvor det til tider går stærkt og man skal holde mange bolde i luften.

•

Du har nemt ved sprog og allerhelst kan du tale og skrive både engelsk og tysk.

•

Du er stærk i Excel og har flair for IT.

Personprofil
•

Du har et godt humør og har nemt, ved at samarbejde med andre.

•

Du kan arbejde selvstændigt og du har gåpåmod i forhold til nye opgaver.

•

Du har lyst til at give en skalle, for at få tingene til at lykkedes.

•

Du er fleksibel og er indforstået med at arbejdstiderne kan variere.

Vi tilbyder
En spændende stilling hos en virksomhed i udvikling. Stillingen er på vores kontor i HI-parken ved Herning, med
tiltrædelse snarest muligt. Du bliver en del af vores transportafdeling på 8 personer, i en flad organisation, med et
uformelt arbejdsmiljø.
Deadline d. 20.04.2021 – henvendelse bliver behandlet løbende og stillingen besættes, når den rette er fundet.

Om System Transport A/S
Med dygtige og engagerede medarbejdere, er vi en af markedets førende transport og logistikudbydere. I Danmark og
Polen beskæftiger vi tilsammen 220 fastansatte.

Henvendelse
Henvendelse bedes rettet til Transport Chef, John Lind Thomsen og sendes til Cecilie Jakobsen på mail:
cja@systemtransport.eu. Har du spørgsmål er du velkommen til at ringe til John på tlf.: (+45) 41 74 63 93.

Vi ser frem til at høre fra dig.
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