
 

Kan du både disponere og styre et lager? 
 
Befinder du dig godt i en vekslende hverdag med fuld fart over feltet? 
 
Er du både en erfaren lagermand og disponent, og ikke har noget imod praktisk 
arbejde, så er det dig vi søger snarest på vores kontor i Vejle. Arbejdstiden vil være 
23:30 – 07:30 med start søndag aften. 
 
Du bliver del af en familievirksomhed i stærk vækst. Vi tilbyder et spændende og 
attraktivt job i en rummelig organisation med et stærkt sammenhold, hvor kun-
derne 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: 

• Have overblikket på vores lager i Vejle 

• Have kontakt med vores læssefolk i Odense 

• Planlægge kørsel for vores biler 

• Have ansvaret for opsætning og rokeringer af chauffør og biler ved sygdom 

• Indgå i telefon-vagtordning på skift 
 

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 har kørekort C/E, digitalt kørekort og EU-Bevis  
 
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 med-
indflydelse 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@uni-
versaltransport.dk eller ring på 76428604. 
 
Vi glæder os til at høre fra dig. 
 
 

Universal Transport 
Stiftsvej 11 
7100 Vejle 
Telefon 7584 3311 
 

 
Universal-gruppen består 
af flere selskaber, der be-
skæftiger sig med trans-
port, flytning, opbevaring 
og ejendomsadministra-
tion. Hovedkontoret ligger 
på Stiftsvej i Vejle. 
 
Virksomheden blev etable-
ret i 1991 som Universal 
Transport & Flytteforret-
ning. 
 
Universal-gruppen beskæf-
tiger sig med alle former 
for transport, flytning og 
opbevaring for såvel pri-
vate virksomheder som of-
fentlige institutioner. Der-
udover ejer gruppen en 
række ejendomme med le-
jemål for både virksomhe-
der og private. 
 
Vognparken består af ca. 
100 køretøjer, og lagerka-
paciteten udgør mere end 
20.000 kvadratmeter. 
 
Universal-gruppen vil ople-
ves troværdig, og derfor er 
virksomhedens kernevær-
dier: 

• Fleksibilitet 

• Engagement 

• Rummelighed 

• Købmandskab 
 
Læs mere om os på 
www.universaltransport.dk  
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