Trives du i et tempofyldt arbejdsmiljø,
hvor du dagligt kan gøre en forskel
for vores kunder og for miljøet? Og
kunne du tænke dig at blive en del af
Danmarks største transport- og logistikvirksomhed - i en rivende udvikling?
Så er det måske dig,
vi leder efter.

”Det er et rigtig
spændende tidspunkt,
du kommer ind i selskabet
på. Vi har store planer og du
vil være med til at etablere
og drive bæredygtige
logistikløsninger”

Speditør til
fremtidens
grønne
transport

- customer service manager
Lars Hvilsom

Vær med i udviklingen og få ansvar for følgende
Du skal sikre en korrekt og optimal styring af vores nordeuropæiske tog. Du vil
blive ansvarlig for at koordinere transport af trailere og containere i tæt samarbejde
med kunder og vores terminaler og sikre, at slutkunderne modtager deres varer som aftalt.

Dine opgaver inkluderer bl.a. at:

• booke enheder i samspil med terminalerne, vores kunder samt vognmænd
• monitorere togudlastning og sikre, at der bliver disponeret efter kundernes behov
• proaktivt følge op på togplaner og eventuelle ændringer samt kommunikation til kunder om driftsforstyrrelser og distribution
af togplaner

• bidrage til vedligeholdelse og udvikling af processer og IT-værktøjer
• samarbejde tværfagligt med dine kollegaer i afdelingen, i Danmark og i resten af Europa
Hvem er du
Du er uddannet speditør og gerne med 2-3 års erfaring. Du kan sætte dig ind i kundens behov og stortrives når dine evner for koordinering giver glade kunder. Problemer ser du blot som dagens udfordringer, der skal løses til gavn for vores kunder.

Helt konkret forestiller vi os, at du:

• er uddannet inden for spedition og shipping
• har erfaring med at koordinere transportløsninger på internationalt niveau
• taler og skriver dansk og engelsk samt har gode IT-kundskaber
• er udadvendt, proaktiv og problemløsningsorienteret og serviceminded
• har en pragmatisk og løsningsorientret tilgang, et godt overblik og en masse gå-på-mod.
Er du vores nye kollega?
Send din ansøgning og dit CV til os via knappen nedenfor og inden 1. august. Vi afholder jobinterviews i begyndelsen
af august.
Vi glæder os til at høre fra dig!
VELKOMMEN OMBORD HOS DB CARGO SCANDINAVIA
På vores kontor i enten Høje Taastrup eller Taulov bliver du en del af Customer Service med 5 kolleger og samlet er vi 12 kolleger i Sales & Customer Service. DB Cargo
Scandinavia er datterselskab af DB Cargo AG, Europas førende virksomhed inden for godstransport med jernbane og logistik med +30.000 ansatte der alle bidrager
til en 80% CO2-besparelse i forhold til lastbilers udledninger.

