LOGISTICS MADE EASY
Luftfragtspeditør
Martin Bencher Airfreight ApS søger en eksport luftfragtspeditør til
vores kontor i Kastrup med opstart hurtigst muligt.

Jobbeskrivelse
Du vil indgå i den daglige operation med følgende arbejdsopgaver:
•
•
•
•
•
•

Daglig kontakt med kunder, agenter, samt leverandører
Håndtering af luftfragtsforsendelser inkl. crosstrade
Tilbudsgivning
Afregning
Opfølgning på sendinger samt tilbud
Administrative opgaver: godkendelse og kontrol af
leverandørfaktura etc.

Kvalifikationer
•
•
•
•
•
•

Uddannet speditør med erfaring indenfor luftfragteksport
Erfaring med projektspedition er en fordel men ikke et krav
Du er passioneret, ansvarsfuld og hårdtarbejdende
Du har flair for tal samt forretningsforståelse
Du er taler og skriver engelsk på forretningsniveau
Du tænker ud af boksen – også i pressede situationer

Hvem er du?
Vi søger en luftfragtspeditør med højt service- samt
kvalitetsniveau med erfaring inden for luftfragt.
Du er en dynamisk person der kan arbejde selvstændigt og tager
initiativ, men samtidig ser vores forretning i et bredere perspektiv.
Du sætter pris på arbejdsglæde, højt humør og en uformel
omgangstone på kontoret.

Ansøgning
Stillingen er med opstart 1/1/2020 eller hurtigst muligt.
Interesseret? Så send din ansøgning og CV på mail til Branch
Manager:
Patrick Winther: Patrick.Winther@Martin-Bencher.com
Tlf.: +45 30 734 042

OM MARTIN BENCHER AIRFREIGHT ApS

Martin Bencher Airfreight består af et team på 3
medarbejdere, som er lokaliseret 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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