ELEVPLADS – SPEDITION
KAJ MADSEN FJELSTRUP A/S er en moderne transport- og speditionsvirksomhed i udvikling, og vi søger derfor en
frisk elev, som har lyst til en spændende uddannelse i et travlt miljø med tiltrædelse 01 september 2021.
Vi udfører hovedsagligt, internationale køletransporter, i hele Vesteuropa med 350 egne biler og trailer.

Lidt om dig:
Du er engageret, har overblik og gode samarbejdsevner. Du kan godt lide, at der er fart over feltet og du kan have
mange bolde i luften. Du er derudover god til at planlægge og strukturere en travl arbejdsdag i et internationalt miljø.

Dine personlige kvalifikationer:
•

Du er målrettet, initiativrig, resultatorienteret og har gode samarbejdsevner.

•

Du har ordenssans, og forstår begrebet frihed under ansvar.

•

Det går stærkt hos os, så du har en robust natur med godt humør og gå på mod.

Din arbejdsdag:
•

Du kommer til at planlægge og udføre transporter for vores kunder i samarbejde med vores speditører.

•

Du kommer til arbejde med markedets bedste og mest innovative transport- og flådestyringssystem

Dine faglige kvalifikationer:
•

Du har en HHX, men har du det rigtige drive og indstilling, kan din uddannelsesmæssige baggrund godt være
en anden.

•

Du er god til tysk og engelsk i både skrift og tale.

•

Du behersker selvfølgelig MS Office programmerne til fingerspidserne.

•

Det ville være rigtig godt, hvis du kunne lidt Fransk, både i skrift og tale, men dette er ikke et krav.

•

Vi forventer du opfylder overgangskravene til kontoruddannelsen med speciale i spedition. Dette kan ske via et
grundforløb (HG2, HGV, HGS) fra en handelsskole, hvor overgangskravene til kontoruddannelsen med speciale
spedition er opfyldt.
Har du en studentereksamen (HF, STX, HTX, HHX) skal denne være suppleret med en EUD-student med
fagretningen kontor inden du kan starte. Er du over 25 år skal du have en realkompetencevurdering, hvis du
kommer med en eud-s med fagretning kontor. Denne afgør længden af din elevtid.

Vi tilbyder:
•

Selvstændig elevstilling med stort ansvar i international virksomhed.

•

Gode faglige og personlige udviklingsmuligheder, med fokus på din trivsel

•

Moderne kontormiljø, i en travl branche

Ansøgning:
Send din ansøgning samt CV hurtigst muligt, og senest den 20.April 2021, på mail til: Fink@kajmadsen.dk
mrk. ELEV. Vi glæder os til at høre fra dig!
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