
Jobannonce 

LogistikPartner søger speditør 
- nyoprettet stilling med mulighed for udvikling 
 
Vi forestiller os, at du er uddannet speditør med nogle få års erfaring, eller måske er din 
indgang til branchen en anden. Det vigtigste er, at du har fagligheden og lyst til at løse 
arbejdsopgaverne. 

Opgaverne er: 

• Typiske speditionsopgaver 

• Vedligeholdelse af vores CRM-database 

• Kundekontakt til potentielle og eksisterende kunder 

• Serviceydelser for faste kunder 

• Forefaldne opgaver 

Personlige egenskaber: 

Kunderne er i centrum hos os, og derfor har din personlighed betydning. 

Det er en fordel, hvis du har: 

• Et udadvendt sind og en ydmyg tilgang til opgaver og kunder 

• Høj ordenssans og kan arbejde struktureret 

• Et højt ”selfdrive” og kan arbejde selvstændigt og træffe rigtige beslutninger i stressede 
situationer 

• Gennemsalgskraft 

Vi tilbyder: 

En stilling med potentiale for høj faglighed og internationalt netværk. Hos os arbejder du både 
tæt sammen med erfarne kolleger og med vores kunder, der har høj faglig ekspertise og ofte 
også en international profil. På andre tidspunkter får du mulighed for at udvikle din egen profil 
- både på kontoret og hos vores kunder. 

Du skal være med til at udvikle og præge din arbejdsfunktion. Her er nytænkning og evne til at 
anskue opgaverne på en ny og anderledes måde vigtig. 

Løn jfr. overenskomst og efter kvalifikationer. 

Sprog: 

Du skal beherske både dansk, tysk og engelsk flydende i skrift og tale. 

Andet: 

Du skal have kørekort og egen bil, da der kan forekomme kørsel i forbindelse med 
kundebesøg. 
Vi arbejder med Excel (over brugerniveau), Word og PowerPoint. 

Ansøgning: 

Ansøgning sendes til: jph@LogistikPartner.biz 

 

mailto:jph@LogistikPartner.biz


Eller med post til: 

LogistikPartner ApS 
Julianelyst” 
Centervej 2, 
Bramdrupdam 
6000 Kolding 
Att.: Jens Peter Hartung. 

 

Vedlæg gerne udtalelser, eksamensbevis m.v. Alle henvendelser behandles fortroligt. 

Vi vil løbende afholde samtaler med kvalificerede ansøgere.  

 

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte Jens Peter Hartung, LogistikPartner på 
2512 2421 

 


