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Speditør/disponent 

Er du vores nye kollega i transportafdelingen på System Transport A/S i Herning, så læs videre her. 

System Transport søger lige nu en speditør/disponent til vores transportafdeling. 

Du bliver en del af en afdeling med 8 fantastiske kolleger. Der er en fri omgangstone, højt humør og fart over feltet.  

Der er frihed under ansvar, og mulighed for at påvirke egen hverdag. 

Kvalifikationer 

Du er uddannet indenfor branchen, som speditør, disponent eller vognmand. 

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. 

Personprofil 

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

Du kan arbejde selvstændigt, og er god til at få ting til at ske. 

Du har lyst til at give den en skalle for at få tingene til at lykkes 

Du er fleksibel og er indforstået med at der kan forekomme overarbejde eller weekendarbejde, for at afdelingen kan 
levere den rigtige service til kunderne. 

Løn efter kvalifikationer. 

Vi tilbyder 

En spændende stilling i en virksomhed i udvikling. Stillingen er på vores kontor i HI parken ved Herning, med tiltrædelse 
snarest muligt.  

Du bliver en del af en virksomhed, med en flad organisation, og et uformelt arbejdsmiljø.  

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 260 fastansatte og inde i en særdeles positiv udvikling, med spændende 

fremtidsperspektiver. 

Henvendelse til  

Salgsdirektør  John Brøndum  tlf: 2285 4000 mail: jbr@systemtransport.eu  

Ansøgningen stiles til John Brøndum og sendes til cja@systemtransport.eu 
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