
KONTORASSISTENT TIL GODSTERMINALEN
SØGES TIL BHS LOGISTICS I RØNNE

Er du team-player, så kom og bliv en del af holdet hos en af Danmarks førende  
familieejede spedition- og transportvirksomheder, hvor dynamisk vækst er baseret  
på sunde værdier.

Da en af vores erfarne medarbejdere har valgt at gå på  
efterløn, søger vi en administrativ blæksprutte til vores  
team i godsterminalen til at sikre at den daglige drift  
forløber planmæssigt.
Godsterminalen er sprængfyldt med liv og energi, og  
er hjertet for transporten på Bornholm.

Dine arbejdsopgaver vil omfatte
• Diverse kontoropgaver for distributionen på Bornholm.
• Servicering af kunder
• Planlægning og koordinering af dagens ordrer
• Kontakt med chauffører/vognmænd

Kvalifikationer, som vi ønsker
• Du har flair for kundeservice og er logisk tænkende.
• Du har et godt købmandskab, er resultatorienteret og omkostningsbevidst.
• Du har overblik og forstår at holde hovedet koldt i pressede situationer.
• Det er en fordel, hvis du har erfaring med transportbranchen.

Vi tilbyder et udfordrende og uformelt miljø, hvor du vil indgå i et fantastisk og erfarent team, 
som ønsker at gøre en forskel i hverdagen – en hverdag som også er sjov og spændende.  
Vi har en høj arbejdsmoral med mange forskellige, spændende opgaver i løbet af dagen.
Vi tilbyder god løn efter kvalifikationer, pension og sundhedssikring.

Vi håber, at du er interesseret i at søge stillingen, og at du vil sende en ansøgning og CV til  
hr@bhslogistics.dk senest d. 17/8 – 2018.
Er du interesseret i at høre mere eller har du spørgsmål til stillingen, så kontakt Afdelingschef, 
Mikkel Lund Ørum på tlf 5693 1547 eller mlo@bhslogistics.dk

VI GLÆDER OS TIL AT HØRE FRA DIG
BHS Logistics A/S er en af de førende danske speditions- og transportvirksomheder 
med omkring 250 ansatte fordelt på vores 3 danske afdelinger. 
Vi tilbyder en bred vifte af transportløsninger såvel nationalt som internationalt. 

www.bhslogistics.dk


