Bliv
Speditionselev
Jobbet
Vi har dagligt ansvaret for ca. 70 - 100 lastbiler og op til 100 følgebiler på vejene i Norden og på det europæiske kontinent, Du vil undervejs i dit elevforløb få indsigt i planlægning, tilrettelæggelse, styring
og salg af internationale transportydelser samt mange af de tilhørende opgaver vi udfører, herunder losning af både og havneoperationer.
Vi forventer, at
*Du har afsluttet en HHX eller HGS - eller du bliver færdig med din EUX eksamen til sommer - med et godt resultat.
* Du er uddannelsesmæssigt kvalificeret til at kunne tage et elev forløb på en uddannelsesaftale * Du har sat dig grundigt ind i, hvad en speditør laver, og hvad speditørjobbet går ud på.
* Du taler og skriver flydende dansk og har gode kundskaber i engelsk * Du har flair for tal * Du har kendskab til MS Office pakken på brugerniveau.
Vi ligger vægt på, at
*Du er serviceminded og kan holde mange bolde i luften *Du er nysgerrig efter at lære og udvikle dig *Du har en høj arbejdsmoral og følger opgaverne til dørs
* Du trives i en virksomhed, hvor det går stærkt * Du har udpræget ordenssans *Du er ansvarsfuld og god til at samarbejde
Vi tilbyder
Dig en virkelig god uddannelse i en hektisk, men spændende hverdag på vores hovedkontor i Fjerritslev, herunder også lejlighedsvis internationale opgaver
Vi tilbyder masser af udfordringer i rammer, hvor der er højt til loftet i enhver henseende, samt store muligheder for selvstændigt at præge din hverdag og arbejdsopgaver.
En 2 årig uddannelse i en spændende, international branche, og naturligvis løn i henhold til gældende overenskomst.
Er du interesseret?
Send din ansøgning vedlagt CV og uddannelsesbeviser senest fredag d. 30. juni 2017 på mikael@fnor.dk
Har du yderligere spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Mikael Schmidt på 96 88 63 15 eller Poul O. Hedemann på 96 88 63 13
Du skal tiltræde hurtigst muligt, dog senest den 1/8-2017

Frank Nørager & Co. A/S er blandt de største og førende firmaer inden for transport og spedition af specialgods. Vores alsidige vognpark består af specialkøretøjer til transport af tungt, højt, langt og bredt gods. Hovedaktiviteten i Frank Nørager & Co. A/S
er transport og spedition af specialgods i indland og udland. Vi råder i dag over ca. 70 trækkende enheder og ca. 175 blokvogne og specialtrailere. Vi omsætter for et trecifret millionbeløb og har datterselskaber i Sverige, Polen og Tyskland.

