
 

Speditørelever til København, Århus og Rønne  

Er du ambitiøs omkring din fremtid som speditør, og vil du sikre din fremtid gennem en skudsikker 

uddannelse, hvor du samtidig deltager i alle typer speditionsopgaver helt fra start? 

BHS Logistics A/S tilbyder en bred vifte af transportløsninger i DK, Norden og Europa, og på én enkelt dag kan 

du sagtens være i kontakt med forskellige kolleger, kunder og samarbejdspartnere – på tværs af 

landegrænser i hele Europa.  

Dertil er vi en virksomhed i vækst, med korte kommandoveje og gode kolleger, hvor du har gode muligheder 

for en fastansættelse efter afsluttet elevforløb.   

Vi kører dig i stilling til selvstændige opgaver  

Som speditørelev får du en grundig oplæring, men du kommer også til at sidde med speditionsopgaver fra 

dag 1 – i starten sammen med en dygtig kollega. Vi giver dig en grundig oplæring, hvor du lærer reglerne og 

alt det praktiske, så du kan planlægge den bedste transportløsning for vores kunder. Du bliver hurtigt 

ansvarlig for telefonen, så du kan få indblik i kundernes forskellige spørgsmål og problemstillinger.  

 

Efter oplæringen begynder du at varetage dine egne forsendelser, der inkluderer:  

 besvarelse af kundeforespørgsler via e-mail og telefon 

 oprettelse af dine transporter i vores ERP-system, som vi introducerer dig til 

 ansvar for egne transporter og løbende kontakt med de rette vognmænd og vore kunder  

Du får kompetente og hjælpsomme kolleger  

Du bliver en del af et åbent kontor med 15-20 kolleger, hvor vi arbejder i mindre teams. Her vil du opleve et 

frit og venskabeligt miljø, hvor vi samarbejder og sikrer, at alle er godt med i processen. Vi står selvfølgelig 

også klar til at give dig gode råd og vejledning – under hele dit forløb.  

 

Er du klar til første stop på speditørrejsen?   

 Du har en HHX, HTX eller STX suppleret med en HGS.  

 Du trives i en travl hverdag, hvor vi ofte skal træffe hurtige beslutninger.  

 Du har godt købmandskab og god forståelse for IT, da det meste af dit arbejde foregår på 

computeren. 

 Du taler flydende dansk og har stærke engelskkundskaber, da du træder ind i en international 

branche.  Kendskab til tysk en fordel , men ikke et krav. 

Vil du med på vognen?  

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte:  

København: Filialchef Hans Eriksen på 36 34 78 20 eller her@bhslogistics.dk.   

Århus: Filialdirektør Søren Vindfeldt på 87 38 74 22 eller smv@bhslogistics.dk.  

Rønne: Afdelingschef Mikkel Lund Ørum på 45 56 93 15 47 eller mlo@bhslogistics.dk.  

Send din ansøgning og dit CV hurtigst muligt til HR- og administrationschef Sanne Pedersen på 

hr@bhslogistics.dk. Mærket Speditørelev og by. Tiltrædelse efter sommerferien 2018.  

 

Vi glæder os til at høre fra dig.  

BHS Logistics A/S er en af de førende danske speditions- og 

transportvirksomheder med omkring 230 ansatte fordelt på vores 

3 danske afdelinger. Vi beskæftiger os med en bred vifte af 

transportløsninger og bevæger os hjemmevant både nationalt og 

internationalt. www.bhslogistics.dk.  
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