FairTrans A/S søger speditørelev
FairTrans A/S er en virksomhed med knap 45 års erfaring indenfor branchen. Vi
er lokaliseret tæt på E45 – lige ved siden afkørsel 73 - med kort rejsetid i alle
retninger. Vores virksomhed er opbygget på et fast fundament, hvor service
og kvalitet er i højsædet. Vi værner om vores medarbejdere og anser os selv,
som værende en moderne arbejdsplads med plads til individet, men hvor
samarbejde på tværs af alle afdelinger er noget vi alle skal mestre.
Vi kan tilbyde dig en uddannelse på 2 år, hvor du vil få et bredt indblik i en
spændende verden inden for transport, spedition og vognmandskørsel. Her er
2 dage sjældent ens – tingene ændrer sig konstant og du vil ofte opleve, at
skulle balancere på en line med flere bolde i luften. Da vi alle arbejder tæt
sammen på tværs af alle afdelinger, er det vigtigt du er besidder teamplayer-genet og ikke er bange for at udvise ansvar og gå-på-mod.
Lidt om dig.:
…. er en teamplayer
…. besidder en god og sund økonomisk sans
…. interesserer dig for branchen generelt
…. ikke er bange for at tage ansvar og udvise handlekraft
…. besidder IT-flair
…. har afsluttet hg2, hgv eller hgs der giver adgang til specialet
spedition og shipping, eller har en hhx, hf, stx som er suppleret med en
EUD-S med fagretning kontor.
…. dansk er noget du både taler og skriver flydende. Derudover
behersker du tysk såvel som engelsk i skrift og tale.
Der er intet loft for udviklingsmulighederne hos FairTrans. Den 2-årige
speditionsuddannelse giver adgang til bl.a. Eksamineret Speditør, som igen
kan åbne døre for dig, hvis du drømmer om at gennemføre en HD.
Vi ser frem til at modtage dine relevante informationer vedhæftet en
fyldestgørende ansøgning på:
job@fairtrans.dk
Da vi søger en elev med tiltrædelse snarest mulig, vil vi løbende afholde
samtaler. Tøv derfor ikke med at ansøge – vi glæder os til at høre fra dig!

