
 

    

 

 
 
København søger dygtig Disponent/ Speditør 
til Norge & Finland i København 

  

Er du en holdspiller og vil du med på holdet hos en af Danmarks førende 
familieejede Spedition & Logistikvirksomheder, hvor dynamisk vækst er 
baseret på sunde værdier? Vi søger den rette person, som kan bidrage og 
sikre vores vækst samt hæve niveauet på kvalitet og service overfor vores 
kunder i ind- og udland. 

Vi har et fantastisk team, som er målrettet og som ønsker at gøre en forskel i en 

spændende og sjov hverdag. Det, vi tilbyder, er et udfordrende og til tider hektisk 

miljø, hvor man er en forretning i en forretning med sit team. Dette gør, at 

købmandskabet kommer til sin ret, så du kan udvikle dine muligheder, og 

dermed bidrage til din egen og vores fortsatte vækst. Vi tilbyder god løn efter 
kvalifikationer, pension og sundhedssikring. 

Du skal forvente følgende arbejdsopgaver: 

 Disponering af den daglige trafik imellem Danmark og Norge/Finland 

 Kontakt til vognmand, chauffører, kunder og samarbejdspartnere  

 Være en del af teamet i Nordens afdelingen 

 Økonomisk trafikansvar 
 Speditionsopgaver fra A til Z  

Vi ønsker, at du har følgende kvalifikationer: 

 Du er disponent med speditionel baggrund. Evt. udlært indenfor de sidste 

par år.  

 Du har et godt købmandskab, er resultatorienteret og omkostningsbevidst. 

 Du arbejder og kæmper for optimale og omkostningsbevidste løsninger for 

kunderne 

 Du har overblik og forstår at holde hovedet koldt i pressede situationer  
 Du taler og skriver engelsk  

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Filialchef 
Hans Eriksen på her@bhslogistics.dk. Mobil 29 48 50 72 

 

Vi håber, at du er interesseret og sender din ansøgning samt CV til 
hr@bhslogistics.dk senest d. 18/7 – 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 tre danske afdelinger.  
 
 

 Se mere på BHSLogistics.dk 


