Speditørelever søges til spændende udfordringer
IAT søger speditørelever til Esbjerg-kontoret
IAT er en familieejet virksomhed med hovedkontor i Esbjerg og med afdelinger i Kolding, Tyskland og Polen.
IAT Gruppen beskæftiger sig med transport & logistik på landevej, sø- og luftfragt samt intermodal transport.
Grundet øget aktivitet i vores landevejsaktiviteter søges speditørelever, som har evnen til og modet på en
grundig, udfordrende og professionel elevuddannelse indenfor transport og spedition.

Uddannelsens elementer:
- Disponering af egne transporter
- Indkøb af eksterne transportydelser
- Koordinering af eksterne transporter og vognmænd
- Kontakt til kunder og leverandører
- Køb/salg af transporter på one-way basis
- Afregning og månedsafslutning
- Planering af læsse- og losseaktiviteter
- Udfærdigelse af transportpapirer
- Dialog med chauffører
- Transport af ADR (farligt) gods
Gruppen af disponenter, herunder eleverne, har i dagligdagen stor kontakt til såvel kunder som chauffører,
og vores elever skal kunne kommunikere bredt og professionelt, skriftligt som mundtligt.

Kvalifikationer:
Den rette profil, der er udstyret med et godt humør og stort ”gå-på-mod”, skal være i stand til at indgå i et
team af disponenter, som i fællesskab, men med selvstændigt definerede ansvars- og operationsområder,
disponerer vore transporter i Europa.
Som person er du kendetegnet ved god ordenssans og stor selvstændighed. Du trives med en uformel
omgangstone og en hektisk hverdag med mange udfordringer.
Vi forventer desuden, at du er service- og kvalitetsminded samt bevidst om sikkerhed i forbindelse med
afvikling af transporterne.
Det forudsættes at et af følgende grundforløb er afsluttet: HHX, HG (fagretning spedition og shipping) eller
EUX (fagretning kontor). Har du en STX eller en HF skal denne være suppleret med en EUD-S (fagretning
kontor). Du skal have kendskab til IT på brugerniveau samt sprogkundskaber i dansk, engelsk og tysk.
Har du været borte fra skolebænken et par år, ses det som et stort plus.

Muligheder:
Den rette person tilbydes en grundig, professionel og udfordrende speditionsuddannelse på et niveau, hvor
IAT selv efterfølgende ”tør” ansætte dig som speditør. Vi forventer at kunne tilbyde dig ansættelse efter endt
elevtid.
Derudover tilbyder vi 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 snarest en kortfattet ansøgning samt et CV til følgende
mailadresse hrfunktle@iat.dk mrk: “Speditørelev Esbjerg”
IAT A/S varetager selv rekrutteringsprocessen, derfor bedes du kontakte afdelingsleder Jan Berggreen
(tlf. 2226 6247) for eventuel yderligere information.
Opstart den 1. august eller efter aftale.
Din ansøgning vil naturligvis blive behandlet fortroligt.

