
 

 
 
 

Rutineret disponent søges til kontor i Kolding 
 
IAT er en familieejet virksomhed med base i Esbjerg og med afdelinger i Kolding og Polen. 
IAT Gruppen beskæftiger sig med bulk transport ad landevej og intermodal transport, 
generel transport og spedition af industrigods samt havnevirksomhed & offshore 
aktiviteter. Den rette person, som organisatorisk placeres i vor landevejsbaserede 
aktiviteter, tilbydes en selvstændig og udfordrende position i en velfunderet og 
professionel virksomhed med frie forhold og med betydeligt selvstændigt ansvar. 
 
Vi har travlt og søger derfor en rutineret allround bil-disponent til vores kontor i Kolding. Vi 
foretrækker en person med bred erfaring fra disponering af p-biler og containere - meget 
gerne også tankvognstransporter og/eller farligt gods, men også erfaring fra andre dele af 
transportbranchen kan være relevant. Afhængig af erfaringsgrundlag, sørger vi for den 
træning og oplæring, der må være nødvendig.  
 
Jobbeskrivelse  
 
Disponenten skal primært forestå disponering i vor container trafik, kontakt til egne 
chauffører samt eksterne vognmænd, herunder koordinering af kørsler, forhandling af 
priser samt kontakt til kunder og samarbejdspartnere. Administrative opgaver, afregning 
og chartekafslutning indgår også i jobbeskrivelsen.  
 
Der vil blive lagt vægt på et godt overblik, købmandskab, forhandlingsevne og et solidt 
markedskendskab til landevejstransport.  
 
Den rette person skal kunne indgå i et team af disponenter og samtidig være parat til at 
tage et større ansvar for de operationelle aktiviteter, når behovet opstår.  
 
Gruppen af disponenter har i dagligdagen stor kontakt til såvel internationale kunder og 
chauffører, og deres nye kollega skal kunne kommunikere skriftligt som mundtligt på 
dansk, engelsk og tysk.  
 
Kvalifikationer  
 
Du vil indgå i et team af disponenter på 6, som i fællesskab, men med selvstændigt 
definerede ansvars- og operationsområder, disponerer vore transporter i Europa.  
 
Vi forventer, at du er uddannet speditør med min 5 års erfaring indenfor disponering af 
landevejsbaserede transporter, gerne erfaring med tankvogne og ADR. Du er 
kundeorienteret, selvkørende i din arbejdsform og en dygtig købmand, ligesom du søger 
udvikling og er ambitiøs. Du skal have en positiv indstilling og et godt humør.  
 
Du er i høj grad serviceminded og gerne bekendt med sikkerhedsprocedurer og 
certificeringer omkring farlig gods.  
 



 

 
 
 
 
 
 
Du har kendskab til IT på brugerniveau.  
 
Som person er du humoristisk og ansvarlig, kendetegnet ved god ordenssans og er 
struktureret. 
 
Muligheder 
  
Til den rigtige person tilbydes en attraktiv løn som modsvarer forventningerne til jobbet. En 
spændende arbejdsplads med dygtige kollegaer samt en ledelse, der er åben for nye 
tiltag, som kan være med til at udvikle firmaets aktiviteter.  
 
Ansøgning  
 
Finder du ovenstående stilling interessant, så send en kortfattet ansøgning samt et CV til 
følgende mailadresse: iat@iat.dk, mærket: Disponent – Kolding . 
Samtaler afholdes løbende.  
Såfremt du har spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at rette henvendelse til 
afdelingsleder Jesper Svendsen på telefon 24 24 89 75 eller direktør Kim Straarup på 
telefon 60 23 08 65.  
 
Din ansøgning vil naturligvis blive behandlet fortroligt. 


