TRANSPORTKOORDINATOR
Har du lyst til nye udfordringer i en central position på vores fabrik i Maribo, så tilbyder vi et spændende
job i en eksportorienteret designvirksomhed. Du bliver en del af et team, hvor du i tæt samarbejde med
vores produktion, salgs- og logistikafdeling medvirker til at sikre forsendelse og transport til vores kunder
verden rundt.
ANSVARSOMRÅDER
Vi søger en medarbejder, der selvstændigt
varetager følgende opgaver:

•

Har relevant uddannelsesmæssig baggrund indenfor logistik

•

Behersker dansk og engelsk i skrift og tale, samt gerne tysk

•

Bidrager aktivt til en fortsat udvikling af afdelingen

•

Kontakt til speditører

•

Bookning af transporter til ind- og udland

VI TILBYDER

•

Udarbejdelse af transport-, eksport- og tolddokumenter
samt fakturering

•

Et spændende job i en vækstorienteret virksomhed

•

Et ansvarsfuldt job i vores logistikafdeling

•

Du får mulighed for at påvirke udviklingen, der skal
sikre en høj kvalitet og dermed glade kunder

•

Du er omgivet af erfarne kollegaer, der støtter og hjælper dig

•

Løn i forhold til dine kvalifikationer og kompetencer

•

Opfølgning på forsendelser i ind- og udland

•

Sikre bedste fragtpriser i forhold til kvalitet- og
leveringssikkerhed

•

Vedligeholdelse af transportdata i ERP-system (Axapta)

•

Afdækning af toldsatser ved import/eksport

DIN PERSONLIGE OG FAGLIGE PROFIL
Vi lægger vægt på at du:
•

Har erfaring fra tilsvarende jobfunktion i en
produktionsvirksomhed

•

Arbejder serviceminded, struktureret og løsningsorienteret

•

Tager ansvar for dine arbejdsopgaver og er initiativrig

•

Kvalitets- og ansvarsbevidst

ER DU INTERESSERET?
Har stillingen din interesse og har du kvalifikationerne,
så send snarest muligt og senest den 25. november 2018
din ansøgning til transportkoordinator@softline.dk
Vi læser ansøgninger og inviterer til samtale løbende.
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at
kontakte HR Manager Gitte Bruun-Simonsen på 5416 0680.

SOFTLINE A/S er inde i en spændende udvikling og vi opruster nu yderligere. Ved at skabe innovative og funktionelle møbler af den
bedste kvalitet, er vi blevet et globalt brand og vores moderne design bliver i dag solgt i mere end 65 lande. Vi arbejder tæt sammen
med førende internationale designere, der alle deler den passion for kvalitet og kreativitet, der kendertegner SOFTLINE.
Vi er 60 passionerede medarbejdere i vores domicil i Maribo, hvor vi arbejder med salg, design, udvikling, produktion og logistik.
Vi er en solid vækstvirksomhed, der har ambitioner om en fortsat positiv udvikling.
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