Disponent til virksomhed i vækst
Befinder du dig godt i en vekslende hverdag med fuld fart over feltet?
Er du en erfaren og øvet disponent med erfaring i stykgods og trucktrailere?
Har du lyst til at være en del af en familievirksomhed i vækst?
Vi tilbyder et spændende og attraktivt job i en rummelig organisation med et
stærkt sammenhold, hvor kunden er i centrum.
Dit ansvarsområde og dine opgaver
Der er tale om en hektisk arbejdsdag med stor kontaktflade i organisationen. Dine
væsentligste arbejdsopgaver er:
• At planlægge og optimere vejtransport
• Have daglig og løbende tæt kontakt til chauffører og kunder
• Være med i tilbudsgivning på transportopgaverne
• Være en del af et team på 10 mand
• Indgå i en vagtordning
Om dig
Vi søger en kollega med stor fleksibilitet og højt engagement, der kan spille sine
kolleger gode med stort overblik. Du skal kunne fungere roligt i et til tider kaotisk
miljø.
• Du evner at have mange bolde i luften, have fokus på dem og gribe de
rigtige
• Du er fleksibel samtidigt med at du er fokuseret
• Du har en god energi med lyst til at gøre en forskel
• Du kan arbejde selvstændigt, samtidigt med at du spiller holdet bedre
• Du er en god købmand, der gør tingene ordentligt
• Du har gode IT-kundskaber
Du tilbydes
Stillingen refererer til kørselsleder John Clausen og er en udfordrende stilling i en
uformel flad organisation med dygtige kolleger. Jobbet giver en stor grad af medindflydelse og ansvar. Løn- og pensionsforhold aftales på et niveau, der modsvarer
dine kompetencer.
Send din ansøgning hurtigst muligt til kørselsleder John Clausen på mail job@universaltransport.dk eller ring på 7642 8604.
Vi glæder os til at høre fra dig.

Universal Transport
Stiftsvej 11
7100 Vejle
Telefon 7584 3311

Universal-gruppen består
af flere selskaber, der beskæftiger sig med transport, flytning, opbevaring
og ejendomsadministration.
Virksomheden blev etableret i 1991 som Universal
Transport & Flytteforretning.
Universal-gruppen beskæftiger sig med alle former
for transport, flytning og
opbevaring for såvel private virksomheder som offentlige institutioner. Derudover ejer gruppen en
række ejendomme med lejemål for både virksomheder og private.
Vognparken består af ca.
100 køretøjer, og lagerkapaciteten udgør mere end
20.000 kvadratmeter.
Universal-gruppen vil opleves troværdig, og derfor er
virksomhedens kerneværdier:
• Fleksibilitet
• Engagement
• Rummelighed
• Købmandskab
Læs mere om os på
www.universaltransport.dk

