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MOVE YOUR CAREER FORWARD!
FREJA TRANSPORT & LOGISTICS SØGER SPEDITØRELEVER MED INTERNATIONAL
KLASSE – INTET MINDRE
Vi er en af nordens største privatejede transport- og logistikvirksomheder med et distributionsnet, som dækker hele Europa. Vi har konstant fokus på at tilbyde vores kunder
skræddersyede, effektive og troværdige løsninger – og derfor har vi brug for de rigtige
talenter, der fortsat kan bringe os videre i et konkurrencepræget marked.
I FREJA er vores vigtigste aktiv medarbejderne. Derfor er vores elevforløb skræddersyet
til at give dig de fornødne kompetencer, så du kan håndtere mange forskellige kunder i
ind- og udland. FREJA afvikler et internt uddannelsesforløb, hvor du lærer teorien så du
sikkert kan føre det ud i praksis. Under uddannelsen lærer du bl.a. om salg, økonomi,
dokumenthåndtering, processer og generel forretningsforståelse – som både på kort og
lang sigt, vil give dig en uvurderlig ballast i din karriere. Hos FREJA vil vi gerne skabe et miljø,
hvor folk har det godt, og hvor både medarbejdere, kunder og forretningspartnere kan lide at
være, så de kan blive en del af vores succeshistorie.
DIN PROFIL
Vi vil gerne høre fra dig, hvis du kan genkende nedenstående hos dig selv:
• Du trives i en hverdag, hvor der hele tiden sker noget nyt
• Du har et naturligt talent for at gøre en god handel og yde en høj service
• Det er vigtigt at du kan holde fokus og sætte kunden i centrum
• Du forstår ordet og værdien af fleksibilitet
• Du tør og er god til at tale med mennesker på forskellige niveauer
• Det er kun et ekstra plus, hvis du kan tænke innovativt
• Du tager naturligt ansvar i opgaverne og samarbejdet
• Du holder hovedet koldt i pressede situationer og kan skabe struktur
Hvis du kan nikke genkendende til ovenstående, er uddannelsen til speditør hos
FREJA noget for dig!

FREJA Transport & Logistics A/S
Ørstedsvej 11, Stilling, 8660 Skanderborg
Litauen Allé 6, 2630 Taastrup
Industrivej 46, 6330 Padborg
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KVALIFIKATIONER
For at komme i betragtning som speditørelev hos FREJA skal du have bestået HHX
ZaaZgSTX/HTX incl. 5 ugers supplerende grundforløb (online) med gode karakterer.
Lige så vigtigt er dine personlige kvalifikationer og indstilling til tingene.
Vi kigger på følgende:
- at du er målrettet, initiativrig og har flair for forretning
- at du befinder dig godt (med at arbejde) i et miljø, som kræver effektivitet
- at du er i stand til at træffe beslutninger
- at du har en stærk vilje og et smittende engagement
- at du er holdspiller
KARRIERESTART
Vi søger speditørelever til vores afdelinger i Taastrup, Padborg og Stilling. Opstart hos FREJA
bliver 27. august 2019. Efterfølgende bliver alle eleverne inviteret til et to-dages seminar i
vores afdeling i Taastrup, som er det første ud af tre interne seminarer. Formålet er, at give
alle nye elever en mulighed for at lære hinanden at kende - samt give eleverne en lang
række relevante informationer om FREJA og branchen generelt.
ANSØGNINGSFRIST
Hvis du tænker, at vi er et match – så gå ind på www.freja.dk/job hvor du kan uploade
din ansøgning. Husk at medsende karakterer og andre relevante bilag. Ansøgningsfrist er
28. februar 2019. Dog gør vi opmærksom på, at vi løbende indkalder relevante kandidater
til samtale – vi hører gerne fra dig hurtigst muligt.
Vil du vide mere om FREJA, om uddannelsen, om karrieremuligheder mv. henviser vi til
www.freja.dk
Vi ser frem til at høre fra dig!

Vil du vide mere om FREJA Transport & Logistics A/S
og dine karrieremuligheder, så læs mere på www.freja.dk.
Se under karrieremuligheder

