Johs. Rasmussen, Svebølle A/S søger bildisponent til vores lad- og element
division
Er du parat til at gøre en forskel?
Vil du arbejde på en uformel arbejdsplads, hvor vi også har det sjovt?
Har du et stort overblik?
Vi har stigende aktiviteter i vores lad- og element division. Derfor søger vi en bildisponent, som skal indgå i vores
stærke team af engagerede medarbejdere. Vi kan tilbyde dig en spændende og udfordrende dagligdag i en
dynamisk virksomhed, hvor 2 dage aldrig er ens. Vi er professionelle, har fokus på kvalitet og er parate til at gøre en
forskel hver dag.
Hos. Johs. Rasmussen disponerer vi dagligt over 175 egne biler og mere end 120 vognmænd. Vi kører over hele
Skandinavien og har ud over afdeling for elementtransport og ladvognstransport også en tankvognsdivisionen, som
alle arbejder tæt sammen.
Dine primære arbejdsopgaver vil være disponering og planlægning af vores element biler. Du vil hver dag behandle
indkomne bookninger og disponering heraf. Du vil få en bred kontaktflade med både vores kunder, vores chauffører
og vognmænd samt internt i koncernen.
Vores forventninger til dig:









Du har erfaring fra en lignende stilling og gerne erfaring med disponering af element biler, men ikke et krav.
Du har kenskab til transportbranchen.
Du er ansvarlig, selvstændig og handlekraftig.
Du har gode samarbejdsevner.
Du er resultatorienteret, kvalitetsbevidst, analytisk og systematisk.
Du er god til at formulerer dig både i skrift og tale.
Fortrolig med Microsoft Office og gerne kendskab til Navision eller lignende system.
Du har humor og trives i en ofte travl og til tider hektisk hverdag

Du kommer til at sidde i vores åbne kontorlandskab i Svebølle sammen med ca. 30 andre dedikerede medarbejdere,
som er klar til at tage godt imod dig.
Vi glæder os til at høre fra dig - send en skriftlig ansøgning senest fredag d. 24. november 2017 på e-mail:
aaj@johs-rasmussen.dk - mrk. "disponent”. Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte
Afdelingschef Aage Jørgensen på aaj@johs-rasmussen.dk eller på tlf. 76308564.

Johs. Rasmussen, Svebølle A/S, www.johs-rasmussen.dk, blev grundlagt i 1932 og beskæftiger i dag mere end 260 medarbejdere
inden for ladvogns-, container-, betonelement-, silo-, tankvogns- og olie-/bitumentransport.
Virksomheden, der er i stærk vækst omsætter for 415 mio. kr., og råder over ca. 175 trækkende enheder og 700 sættevogne. På
personalesiden lægges der stor vægt på at have velmotiverede og glade medarbejdere der støtter op om værdier såsom, at vi er
parate til at gøre en forskel. Træning og uddannelse af medarbejderne er højt prioriteret.

