
LOGISTICS MADE EASY

MARTIN BENCHER
Martin Bencher er en international shipping - og 
speditionsvirksomhed specialiseret i tungt over 
overdimensioneret gods.

Med +150 medarbejdere fordelt på 30 kontorer i 
22 lande, ser vi frem til, at du måske bliver en del 
af vores team!

Du kan læse mere om Martin Bencher her:  
www.martin-bencher.com

HVEM ER MARTIN BENCHER? 
Hos Martin Bencher hylder vi initiativ, holdindsats 
og innovation. Vi handler med integritet og res-
pekt for andre og miljøet. 
 
Vi tilbyder:
• En virksomhedskultur, vi er stolte af
• Et ungt og dynamisk team
• En virksomhed i konstant udvikling
• Ansvar og frihed

OFFICE SUPPORT
Motiveres du af at hjælpe kollegaer og lære fra dig. Er du 
tålmodig og struktureret, kan sætte dig op i ”helikopteren” 
og tænke i alternative/smarte løsninger, så er denne stilling 
måske noget for dig. 

JOBBET
MARTIN BENCHER søger en Office support (”altmuligmand/kvin-
de”) refererende til CIO. 

Du hjælper kollegaer med små/store problemer, hovedsageligt 
indenfor vores nuværende systemer, men også diverse kontoro-
pgaver. 

Du træner medarbejdere i nye processer og systemer og samti-
dig sørger du for at hverdagen kører så problemfrit som muligt. I 
dit daglige arbejde, tænker du i løsninger og kommer med ideer 
til at gøre hverdagen nemmere. Du er positiv, lærenem og let 
omgængelig.

Arbejdsopgaverne vil blandt andet indeholde:
• Assistent for CIO
• Support og træning til kollegaer
• Opsætning af arbejdsstationer
• Assistere ved optimering af processer
• Opsætte diverse rapporteringer
• Ad hoc opgaver

DINE KVALIFIKATIONER
• Flair for IT
• Praktisk anlagt
• Gerne udvidet kendskab til Office 365
• Kendskab til Cargowise er en fordel - ikke et must
• Kendskab til regnskab og økonomi
• Tålmodig og dygtig til at lære fra sig
• Gode engelsk kundskaber
• Kendskab til shipping og spedition et plus, dog ikke et krav 

(kan du vinge de andre af, så skal vi nok lære dig noget om 
shipping og spedition

• 30 timer ugentligt

FOLLOW US

ANSØGNING
Ansøgningsfrist: Hurtigst muligt. Der vil løbende afholdes samtaler. 

Du er meget velkommen til at kontakte vores CIO, Thomas Lind 
Jensen ved eventuelle spørgsmål. Ellers send din ansøgning til: 

Thomas Lind Jensen | Telefon: 87 421 810 
thomas.jensen@martin-bencher.com

Vi glæder os til at modtage din ansøgning!


