Erfaren shippingmedarbejder til vores hovedkontor
ESS-FOOD A/S er et dansk handelsselskab i fødevarebranchen med speciale inden for
handel med fersk og frosset svinekød, fjerkræ og oksekød. Hovedkontoret ligger pt. i
Brøndby, men vi flytter til Axelborg, på Vesterbrogade midt i København i efteråret 2018.
Vi er ca. 130 medarbejdere, som dækker markeder i hele verden.

Jobbet i shippingafdelingen
Som Area Shipping Manager i ESS-FOOD, vil du indgå i vores shipping team, som
primært betjener oversøiske markeder.
Du vil komme til at arbejde i et internationalt miljø. Dine primære arbejdsopgaver vil være
indenfor søtransport - herunder koordinering og planlægning af leverancer, booking af
containere, udfærdigelse af shippinginstruktioner, håndtering og udfærdigelse af
dokumenter samt selvfølgelig kontakt til kunder og leverandører world-wide.
Vi skal bruge en shippingmedarbejder gerne med erfaring fra shipping til Fjernøsten,
Hong Kong/Kina og Afrika med kendskab til containertransporter.
Det er derfor også et krav …
- at du er operationel stærk
- at du arbejder systematisk og har sans for detaljer
- at du befinder dig godt i et hektisk arbejdsmiljø
- at du besidder evnen til at kunne prioritere dine arbejdsopgaver
- at du behersker engelsk i tale og skrift på et høj niveau
- at du har en baggrund indenfor shipping og/eller har siddet ”på den anden side af
skrivebordet” med kendskab til transport af fødevarer.
Som person er du en teamplayer der er ansvarsbevidst, fleksibel, selvmotiverende, og
trives med frihed under ansvar i et internationalt miljø. Du arbejder altid for at sikre et højt
serviceniveau overfor kunder, leverandører og internt i ESS-FOOD. En person med et
godt humør og en god portion humor vil helt sikkert trives i vores organisation.
Vi tilbyder løn efter kvalifikationer samt en spændende og travl hverdag, en masse gode
kolleger og et meget selvstændigt og udfordrende job i et uformelt og dynamisk miljø.
Frokostordning, personale- og sportsforening, fitness tilbud, forsikringer herunder en
fordelagtig sundhedsforsikring og pensionsordning er blandt de mange personalegoder.

Hvis dette lyder som noget for dig, så send din ansøgning til: ESS-FOOD A/S, via e-mail
på: evkj@ess-food.com. Har du spørgsmål til jobbet inden du sender din ansøgning afsted,
er du velkommen til at kontakte Freight & Shipping Supervisor Katrine Grünfeld på 29 49
90 73.
Ansøg gerne hurtigst muligt, da vi holder samtaler løbende, og stillingen vil blive besat, når
den rigtige kandidat er fundet.
ESS-FOOD A/S består af et ungt team på ca. 130 ansatte. Vi har kontorer i Aalborg, Brøndby,
Barcelona, Buenos Aires, Dubai, Flensborg, Ho Chi Minh City, Manilla, Sao Paolo, Skopje,
Shanghai, Hong Kong, Tallin, Taipei og Warszawa. ESS-FOOD Gruppen har en årlig omsætning
på ca. 5 mia. kr. og er et selskab i Danish Crown koncernen.

