
    
 

 

Speditør / disponent  
 

IAT søger i Esbjerg, en  UK speditør / disponent med min. 3 års erfaring, hvor du, i et team af 

dygtige og erfarne speditører, får muligheden for disponere biler og trylle med dine kompetencer i 

en spændende speditionsvirksomhed. 

 
IAT er en familieejet virksomhed med base i Esbjerg og med afdelinger i Kolding og Brøndby samt i Tyskland 
og Polen. IAT Gruppen beskæftiger sig med transport & logistik på landevej, sø- og luftfragt samt servicering 
af energisektoren. Den rette, som organisatorisk placeres i vor landevejsbaserede aktiviteter, tilbydes en 
selvstændig og udfordrende position i en velfunderet og professionel virksomhed med frie forhold under 
selvstændigt ansvar. 
 

Dine primære opgaver: 

Du vil indgå i et team af dygtige disponenter der professionelt håndterer disponering af gods til og 

fra United Kingdom i såkaldt door-door trafik. Du får ansvaret for transportprocessen fra booking 

til fakturering – hvor vi arbejder efter devisen: sikkerhed i transportforløbet, kvalitet i 

transportforløbet og service igennem transportforløbet. 

 

Det laver du også: 

Du hjælper naturligvis dine kollegaer med den daglige drift af afdelingen – kunderne skal 

fornemme et højt service-niveau. Du vil arbejde tæt sammen dine kollegaer omkring im- og 

eksport disponering, forhandling, tilbudsgivning og alle papirgange samt fakturering og afslutning. 

Opgaverne er meget alsidige, og der kræves, at man tager fat, hvor det er nødvendigt. 

 

Dét skal der til: 

Udlært speditør  

- Minimum 3 års erfaring med bil-disponering – meget gerne på UK  

- Engelsk i tale og skrift  

- Selvstændig og ”gå-på-mod”   

- Udadvendt og kommercielt orienteret 

 

Du har den særlige kombination af at være både effektiv og grundig, du er kvalitetsbevidst og har 

god situationsfornemmelse. Slutteligt er dine evner som købmand helt i top. 

 

Er du interesseret?? 

Matcher du de nævnte krav, kan du blive del af et topprofessionelt og succesfuldt team af 

disponenter, hvor du får mulighed for at skabe dit eget job og få indflydelse i hverdagen. Du 

tilbydes en løn i overensstemmelse med dine kvalifikationer. 

 

 



Ansøgning 

Finder du ovenstående stilling interessant, så send en kortfattet ansøgning samt et CV til følgende 

mailadresse iat@iat.dk, mrk: “UK disponent”. Samtaler afholdes løbende. Ansøgningsfrist er   

tirsdag den 31. oktober 2017. 

 

Har du spørgsmål til stillingen eller rekrutteringsprocessen, så kontakt afdelingsleder Torben E, 

Kristiansen (telefon: 79 13 10 91 eller e-mail: tek@iat.dk) eller Kim B. Straarup (6023 0865 eller e-

mail kst@iat.dk)  for yderligere information. 

 

 


