SCT Transport gør klar
til sommeren og søger
kørselsdisponenter i
Entreprenørafdelingen i Gilleleje og
i Containerafdelingen i København.
Vi søger nye kolleger – gerne med erfaring eller viden indenfor branchen.
Er du faglært chauffør og har lyst til at uddanne dig til kørselsdisponent hører vi også gerne fra
dig – uddannelsen tager 1 år.
Stillingerne indebærer servicering af vore kunder, disponering af vogne, ledelse af chauffører,
klargøring til lønbehandling og fakturering samt øvrig dokumenthåndtering.
Vi arbejder i teams, som består af både disponenter og faktureringsmedarbejdere og disponerer
dagligt ca. 120 biler i Gilleleje og ca. 25 biler i København
Vi tilbyder:
• Job i en meget professionel transportvirksomhed
• Dejlige kolleger i teams, hvor godt humør, en frisk tone og en rap replik er en selvfølge
• Et dynamisk arbejdsmiljø med spændende opgaver
• Gode arbejds- og personalevilkår
• Ansættelse snarest muligt – ansættes du i Gilleleje vil der på sigt være ny arbejdsadresse i
Allerød.
Ønske til ny kollega:
• Du har en vis erfaring eller viden indenfor entreprenørbranchen eller du brænder for at
lære det
• Du har en kontor/administrativ baggrund med flair for IT
• Du har en god telefonstemme og lyst til daglig at medvirke til inspiration og ledelse af vore
chauffører
• Du har godt kendskab til Sjællands vejnet og geografi
• Du kan bevare overblik og koncentration i en meget travl og hektisk hverdag
• Du er klar til at lære alt om branchens mange opgaver, fraktioner, vejesedler, dagsedler,
køresedler og meget, meget mere…
• Du er flexibel og glad for at samarbejde om et fælles mål
• Vi foretrækker ikke-ryger
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte HR-afd. tlf. 48383828/48383827 for yderligere
oplysninger.
Ansøgningsfrist d.23.04.2018
Send ansøgning vedlagt CV til:personale@sct.dk. Husk at angive hvilken afdeling du søger til.
SCT Transport A/S er Danmarks største transportvirksomhed indenfor entreprenørbranchen og beskæftiger ca. 300
medarbejdere. De omfattende transportaktiviteter ledes fra afdelinger i Gilleleje, Hillerød, Roskilde og København.

