
Searunner A/S ∙ Dæmningen 36 ∙ DK-7100 Vejle ∙ Danmark
TEL.. +45 88 44 44 44 ∙ E-MAIL: customerservice@searunner.dk

Import Søfragtsspeditør

Vi er en ung og fremadstormende speditionsvirksomhed i solid vækst.
Searunner søger faglærte speditører til vores kontor i Vejle – tiltrædelse snarest.

Primære kompetencer:

 Flair for god kundeservice, opfølgning og engagement
 Kundefokus med ansvar for eksisterende og nye kunder
 Teamplayer med kunder og kolleger - udgangspunkt i kundens specifikke krav og ønsker.
 Sparring med kolleger for at sikre optimale processer.

De daglige opgaver vil være:
Kundekontakt / Overblik over importflow / Booking af vognmænd /Koordination af leverancer / Kontakt til
rederier / Afregning og opdatering af systemer / Opfølgning på toldprocedurer / Kontakt til kunder og
leverandører samt virksomhedens internationale kontorer.

Kandidatprofil:
Searunner ønsker at ansætte en positiv og idérig importspeditør, der kan være med til at servicere og
udvikle forretningen.

Du finder glæde i jobbet og ved at have et højt mål for service. Du ser din operationelle profil som
afgørende for at kunden er tilfreds og ønsker at samarbejde med Searunner.

Gennem din faglighed skal du være den der sikrer udviklingen af kunderne og kan se mulighederne. Du har
flair for udvikling af aktiviteterne samt forståelse for din og virksomhedens rolle i forhold til kundens
værdikæde.

Du er faguddannet – evt. suppleret med relevante kurser.

Derudover har du:

 Brancheerfaring som speditør - gerne import søfragt
 Kendskab til andre transportformer en fordel
 Stor forståelse for at skabe den rigtige løsning for kunden
 En dygtig formidler i skrift og tale - Dansk, engelsk på forhandlingsniveau
 Rutineret bruger af MS Office og operationelle systemer

Som person er du:

 Pligtopfyldende, ambitiøs, selvkørende og med et stort personligt drive og arbejdsintensitet
 Rigtig god købmand, der ligger en ære i jobbet
 God humor – også når det går stærkt
 Engageret, Inspirerende og dynamisk person
 Innovativ, nysgerrig af natur og kreativt tænkende

Løn efter individuel forhandling.


