SHIPPINGELEV

SØGES TIL BHS LOGISTICS I RØNNE
Er du ambitiøs omkring din fremtid som shippingmedarbejder, og vil du sikre din fremtid gennem en skudsikker uddannelse, hvor du samtidig deltager i alle typer shippingopgaver helt fra start?
BHS Logistics A/S tilbyder en bred vifte af transportløsninger
i stort set hele verden, og på én enkelt dag kan du være i
kontakt med forskellige kolleger, kunder og samarbejdspart
nere – på tværs af landegrænser.
Vi er en virksomhed i vækst, med korte kommandoveje og
gode kolleger, hvor du har gode muligheder for en fastansæt
telse efter afsluttet elevforløb.
Vi kører dig i stilling til selvstændige opgaver
Som shippingelev får du en grundig oplæring, men du kommer også til at sidde med shipping
opgaver fra dag 1 – i starten sammen med en dygtig kollega. Vi lærer dig reglerne og alt det
praktiske. Du får hurtigt egne opgaver, så du kan få indblik i kundernes forskellige spørgsmål og
problemstillinger.
Snart begynder du at kunne varetage opgaver som:
• besvarelse af kundeforespørgsler via e-mail, telefon og koordinering
• oprettelse af dine transporter i vores ERP-system, som vi introducerer dig til
• ansvar for egne sager og løbende kontakt med rederier, leverandører, skibe og kunder
• deltage i vagtordning
Du får kompetente og hjælpsomme kolleger
Du bliver en del af et team med 3 andre kolleger. Her vil du opleve et frit og venskabeligt miljø,
hvor vi samarbejder og sikrer, at alle er godt med i processen. Vi står selvfølgelig klar til at give
dig gode råd og vejledning – under hele dit forløb.
Er du klar til første stop på shippingrejsen?
• 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 pc.
• 	Du skriver og taler flydende dansk og har stærke engelskkundskaber, da du træder ind i en
international branche.
Vil du med ombord?
Har du spørgsmål så kontakt afd.chef Michael Magnusson tlf. 5694 3061
eller mim@bhsshipping.dk
Send din ansøgning og CV hurtigst muligt til HR- og adm.chef Sanne Pedersen på
hr@bhslogistics.dk
Mærket Shippingelev. Tiltrædelse snarest.

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.

www.bhslogistics.dk

