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KONTOR/SHIPPING MEDARBEJDER SØGES
Vi søger snarest en ny medarbejder til vores kontor i København. Kontoret beskæftiger sig med shipping
herunder at servicerer de lokale havne. Kontoret beskæftiger sig primært med bulk- og tankskibe.
Den første tid vil være en stor del sidemandsoplæring i stillingen og vores interne procedurer sammen
med de nuværende medarbejdere, det forventes man hurtigt vil kunne arbejde selvstændigt.
Med udgangspunkt i København, vil man arbejde tæt sammen med vores øvrige afdelinger på tværs af
landet, da vi har egne kontorer i Kalundborg, Aalborg og Aarhus, samt søstre og datterselskaber fordelt i
resten af landet og Nordeuropa.
Som virksomhed arbejder vi på, at udvikle vores medarbejdere, og der er også gode muligheder for at
skifte på tværs af kontorerne. Du vil opleve hurtigt, at få ansvar for egne opgaver og indgå som et
værdifuldt medlem af kontoret og virksomheden.

Dine primære opgaver er:
●
●
●
●

Lokal skibsklarering af egne skibe
Koordinering af anløb og services til vores kunder
Deltagelse i vagtordning
Opsøgende salg og primær kundekontakt

Dine sekundære opgaver vil indebære:
●
●
●
●

Afregning
Rapportering til lokale kunder
Dataarbejde
Forefaldende opgaver

Vores forskellige kontorer arbejder meget tæt sammen om at servicere vores kunder optimalt. Det er for
os, som virksomhed, især vigtigt at være helhedsorienteret i vores tilgang til shipping og samarbejdet
mellem vores kontorer.
Du vil deltage i virksomhedens vagtordningen som en naturlig del af jobbet og vil indgå i det hold, der
allerede er i København.
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Krav til dig som ansøger:
●
●
●
●
●
●

Du er en stabil og imødekommende person
Du har gode sprogfærdigheder, da der arbejdes meget på især engelsk
Du er god til IT, da der er en del specialiserede systemer, man skal kunne lære at bruge
Du er selvstændig i form af at kunne gribe ind, hvor behovet opstår såvel som at skabe egne
opgaver
Du har en positiv og fleksibel tilgang til jobbet og entusiasme omkring shipping generelt
Er villig til at leve op til og deltage i både interne og eksterne krav ifm. udførelsen af arbejdet,
herunder krav ift. etiske og sikkerhedsmæssige standarder som vi har overfor hinanden

Ansøgning / spørgsmål bedes henvises til:
Theis Rinaldo Andersen
ta@schultzshipping.dk
0045 24988347
0045 59578587

Tidsfrist
Samtaler vil blive taget løbende, der er fleksibilitet omkring startdato.
Alle ansøgninger vil blive behandlet fortroligt.

Lidt omkring Schultz Shipping Gruppen
Schultz Shipping er grundlagt i 1926 og beskæftiger sig primært med agentur, STS-håndtering,
befragtning.
Fra vores lokale kontorer repræsenterer vi med egne folk vores kunder i hele Danmark, på alle skibstyper.
Herudover har vi også kontorer i Polen, Tyskland og Sverige.

Både nationalt men også internationalt er vi kendt som en seriøs partner med en lang række
dygtige og professionelle medarbejdere som hver dag gør sit til at alle involverede parter kan
forvente effektive anløb og god operation.
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