
  
 

Kontorassistent 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 intermodalt, generel transport og spedition af industrigods 
samt tank- og tørlagring af gods. Den rette person, som organisatorisk placeres i vor HSEQ gruppe, tilbydes 
en selvstændig og udfordrende position i en velfunderet og professionel virksomhed med frie forhold og med 
betydeligt selvstændigt ansvar. 

Vores mangeårige kontorassistent i vores HSEQ organisation går på pension og vi søger hendes ”afløser” 
til, sammen med vor HSEQ teamleder, at forestå HSEQ arbejdet i vores virksomhed. 

Arbejdsopgaver 
Dine arbejdsopgaver bliver primært relateret vores HSEQ-opgaver (administration, skriftlige opgaver, 
opfølgning på afvigelser m.v.) og sekundært til vores Container udlejning (administration, fakturering, 
fremsendelse af lejekontrakter m.v.). 

Mod på nye udfordringer 
Den rette kandidat har en baggrund indenfor transport og spedition, har gode skriftlige kommunikations- 
evner, behersker engelsk i skrift og tale (og meget gerne også tysk). Kendskab til HSEQ opgaver er en 
fordel, men ikke ubetinget et krav. Det forventes at du er velfunderet indenfor gængse IT-programmer. 

Personligt er den rette kandidat kendetegnet ved struktur, nysgerrighed og høj grad af selvstændighed samt 
har mod på at tilegne sig den nødvendige viden. 

Muligheder 
Den rigtige person tilbydes en attraktiv løn, som modsvarer forventningerne til jobbet, en spændende 
arbejdsplads med dygtige kollegaer samt en synlig og nærværende ledelse. 

Ansøgning 
Finder du ovenstående stilling interessant, så send en kortfattet ansøgning samt et CV til C4Q som forestår 
rekrutteringen, på e-mail tbl@c4q.dk mærket: Kontorassistent IAT eller ring på telefon 22 23 14 45. 

Såfremt du har spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at rette henvendelse til IAT – Mette M. Haubak på 
telefon 20 45 06 27 eller direktør Kim B. Straarup på telefon 60 23 08 65, men ansøgning skal du stile til 
C4Q. 

Din ansøgning vil naturligvis blive behandlet fortroligt. 
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