LOGISTICS MADE EASY
Speditørelev
Brænder du for at have hele verden som din arbejdsplads? Har
du lyst til at have daglig kontakt med vores kunder, agenter og
kontorer i blandt andet Kina, USA og Singapore?
Ja så er det lige dig, vi har brug for! Vi søger en speditørelev med
speciale indenfor luftfragt til vores kontor i Kastrup.

Stillingsbeskrivelse
Uddannelsen hos Martin Bencher vil variere imellem praksis og
teori og give dig en solid indsigt indenfor luftfragt og
shippingbranchen generelt. Som speditørelev vil du få en toårig
uddannelse hvor du vil lære de fleste aspekter indenfor spedition
- og shippingfaget med klar hovedvægt indenfor luftfragt.
Samtidig vil du få en stor kulturel og geografisk forståelse gennem
kontakten med dine kollegaer på vores kontorer rundt omkring i
verden.
Den teoretiske del vil foregå på Roskilde Handelsskole, hvor du
bl.a. vil blive undervist i følgende
•
•
•
•
•

Erhvervets opbygning
Branchens transportformer og godstyper
Transportjura samt internationale bestemmelser
Forsikringsforhold
Speditions salg og service – og meget mere

Kvalifikationer
•
•
•
•

Du har bestået HHX eller Du har bestået STX/HTX suppleret med den adgangsgivende
5 ugers EUS
Du er ambitiøs, ansvarsfuld og hårdtarbejdende
Du har gode engelskkundskaber

Hvem er du?
Du har gå-på-mod og kan arbejde selvstændigt, samt tager
initiativ. Samtidig er du en holdspiller, der vil være med til at løfte i
flok.

Ansøgning
Stillingen er med opstart 1/1/2020 eller hurtigst muligt
Interesseret? Så send din ansøgning inkl. CV på mail til branch
manager: Patrick Winther: Patrick.Winther@Martin-Bencher.com
Tlf.: +45 30734042

OM MARTIN BENCHER AIRFREIGHT ApS

Martin Bencher Airfreight består af et team på 3
ansatte, som er placeret i Kastrup.
Vi håndterer alle aspekter indenfor luftfragt:
Operation, bookinger, dokumentation og salg.
Dette er primært for Danmark og Sverige.
Derudover fungerer vi som know-how og
kommerciel HUB, indenfor luftfragt for alle vores
Europæiske kontorer.

Vi tilbyder:
•
•
•
•
•
•

En stolt virksomhedskultur
Et ungt og dynamisk team
En mindre virksomhed med højt til loftet
En virksomhed i konstant udvikling
Frihed under ansvar
Løn efter kvalifikationer

Who we are
At Martin Bencher we celebrate initiative, team
effort, and innovative thinking. We act with
Integrity and Respect for others and the
environment.
Du kan læse mere om Martin Bencher her:
www.martin-bencher.com
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