Er du vores nye shipping trainee ?
NoriDane Foods A/S har en omsætning på DKK 1,4 mia og vi er 5 dobbelt Gazelle vinder. Vi trader med
fødevarer i mere end 80 lande
Lige nu søger vi til vores shipping afdeling på vores kontor i København en shipping trainee med tiltrædelse 1.
august 2018
Hvad går jobbet ud på?
� Du får kontakt til alle vores transportører (speditører og shipping lines)
� Du vil få ansvaret for al cross trade dokumentation, og du vil på sigt få ansvaret for et geografisk
område
� Du får kontakt til vores internationale kunder, samarbejdspartnere og leverandører
� Du vil færdes i et internationalt miljø, da vi har kontorer i mange lande, og handler på tværs af hele
verden. Alt efter forløbets udvikling vil der være rig mulighed for udenlandsrejser
� Du bliver del af en virksomhed i vækst, som giver dig masser af muligheder for at excellere både
personligt og professionelt

Din profil:
� HHX eller STX baggrund
� Du er lærenem, ambitiøs, skarp, kvik og analytisk
� Du er en social person, som ikke har noget imod at tale med nye mennesker hver dag
� Du er en stærk person, som har mod på udfordrende arbejdsopgaver, samt pålidelig og følger dine
opgaver til dørs
� Du kan holde hovedet koldt, når det til tider går stærkt
� Du er skarp, kvik og analytisk
� Du har gå-på-mod – og lader dig ikke slå ud
� Du er disciplineret, stærk organisatorisk samt en hold spiller
� Du har en udvidet sans for detaljer
� Du mestrer engelsk og dansk på højt niveau – både skrift og tale
Til gengæld tilbyder vi:
� En 2-årig inhouse trainee-uddannelse
� Grundig oplæring inden for alle aspekter af shipping
� Du får masser af muligheder for at videreudvikle dig – på sigt kan du selv præge retningen
� Frihed under ansvar
� Egne ansvarsområder
� Mulighed for relevant videreuddannelse
� Bonusordning
Hvad kan vi ellers sige?
� NoriDane Foods A/S er en virksomhed med en flad organisation. I vores åbne kontormiljø sidder vi
samlet inkl. CEO og trainees
� Vi er en virksomhed med et ungt, social anlagt team, vi har det sjovt, både når vi arbejder men også
udenfor jobbet
� Vi har fredagsbar og en attraktiv adresse i indre København tæt på Nyhavn
� Vi har et trainee team, som hjælper hinanden og i samlet flok løfter diverse opgaver.
Er du interesseret?
� Send din ansøgning og CV med relevante karakterer fra HHX eller STX senest 1. juni 2018
til jobs@noridane.com mrk. ”shipping trainee”. Ansøgninger vil blive behandlet løbende.
Spørgsmål omkring stillingen kan stilles til Nick Spang på telefon +45 32 54 03 04..
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