
 

VIL DU VÆRE SPEDITØR ELEV? 
 

Er du interesseret i en karriere indenfor international transport, hvor 2 dage aldrig er ens, og du er en vigtig brik for 

kunden i deres transportproces? Så er det måske netop dig vi leder efter, til en stilling som speditørelev i vores import 

Italiens afdeling i Esbjerg. 

 

DINE OPGAVER SOM SPEDITØRELEV: 

 

 Planlægning af transporter mellem Italien og Skandinavien 

 Tilbudsgivning samt booking af transporter og fakturering heraf 

 Dialog med kunder og leverandører 

 

LAURITZEN KAN TILBYDE DIG: 

 

 En spændende 2-årig elevtid hvor vi lærer dig om spedition 

 En udfordrende og varierende hverdag 

 Et job i et internationalt og travlt miljø 

 Kundekontakt, salg, administration og stor alsidighed i arbejdsopgaverne 

 

Har du ambitionerne og viljen, er der gode muligheder for at fortsætte din karriere hos os efter endt elevtid. 

 

VORES FORVENTNINGER TIL DIG: 

 

 Du har gode sprogkundskaber, specielt engelsk, men også italiensk er en fordel 

 Er serviceminded og med kundeforståelse 

 Kan godt lide at arbejde med deadlines og i et højt tempo 

 Har gode samarbejdsevner og en imødekommende personlighed 

 Du forstår at holde hovedet koldt i pressede situationer 

 Har flair for godt købmandsskab – initiativrig, ambitiøs, positiv og glad 

 Du har bestået en HHX, EUX eller HG med adgang til Kontoruddannelsen med specialer.  

Hvis du har bestået STX, HF eller HTX skal du yderligere have bestået et 5-ugers supplerende grundforløb. 

 

ANSØGNING: 

Opfylder du forudsætningerne, og kan du se dig selv i jobbet, ser vi frem til at modtage din ansøgning, med relevante 

bilag, senest d. 01.11.2020 på job@lauri.dk. Vi gennemgår ansøgningerne løbende og modtager gerne din 

ansøgning snarest. Alle ansøgninger vil blive behandlet fortroligt.  

 

Uddannelsesstart: 01.01.2021 

 

Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte Jan Brøgger, General Manager på tlf. 2090 2907 eller 

jbr@lauri.dk. 

 

EN STÆRK SPILLER PÅ BANEN: 

J. Lauritzen’s Eftf. er en dansk, familieejet virksomhed med mere end 130 års transport erfaring. Med hovedkontor i 

Esbjerg er vi landets førende inden for intermodale miljøvenlige transportløsninger på bane mellem Italien og 

Skandinavien. 
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