
 

Vi søger en speditør til vores speditionsafdeling i Esbjerg  

 

J. Lauritzen’s Eftf. er en af landets førende speditører inden for intermodal, CO2 reducerende 

transportløsninger på bane mellem Skandinavien og Italien. Vil du være med til at fastholde og udvikle 

vores position ved at styre det daglige puslespil med vognmænd, gods og materiel, kan du være vores 

nye medarbejder? 

Vi arbejder professionelt og kvalitetsbevidst med at skabe gode relationer og forretninger, og midt i alle 

udfordringerne sætter vi et godt arbejdsmiljø og sammenhold højt. Fremtiden tilhører de glade, er en af 

grundtankerne i vores arbejde med at sikre hinandens trivsel. 

 

Arbejdsopgaver 

Din dagligdag kommer primært til at består af følgende opgaver:  

• Godt købmandskab.  

• Leverandør kontakt.  

• Disponering.  

• Ansvar for egne kunder herunder servicering og rådgivning samt planlægning og tilrettelæggelse af 

kundernes transporter. 

•  Kunde support inkl. prissætning og tilbudsgivning. 

Din baggrund og personlighed 

Du har en speditionsmæssig baggrund.  

Som person er du udadvendt, positiv kommunikerende og klar til at tage et ansvar.  

Din forretningsforståelse og engagement gør, at du selvstændigt formår at bidrage til virksomhedens 

udvikling. Du trives med arbejdet i ”maskinrummet”, hvor det er din drivkraft at finde den rigtige 

alternative løsning og tænke ud af boksen, og gøre en forskel for kunden.  

Du forholder dig åbent og proaktivt til videreudvikling og fornyelse, dog uden at miste fokus på efterlevelse 

af etablerede procedurer. 

Du brænder for at servicere kunderne, have styr på tingene samtidig med, at du evner at have mange bolde 

i luften. Endvidere lægger vi vægt på, at du er en teamplayer og evner at skabe gode eksterne 

samarbejdsrelationer. 

Du tilbydes et job i en virksomhed, der til stadighed arbejder på at højne kompetenceniveauet. 

Virksomheden er inde i en meget spændende fase med rigtig mange muligheder for vækst. Væksten 

kommer til at stille store krav på de indre linjer, og fremtiden byder derfor på både faglige og personlige 

udfordringer. Dit arbejde vil foregå i et team af engagerede kolleger, hvor der er en positiv, fri og uformel 

omgangstone. 

Tiltrædelse 

1. Maj 2022. 

Ansøgning 

Send din ansøgning og CV mærket ”Speditør” på e-mail til job@lauri.dk senest d. 15. marts 2022.  

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte, Niels Hygom på tlf. 20605681, eller mail 

nba@lauri.dk.  
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A/S J. Lauritzen’s Eftf er en familie ejet virksomhed, og en del af Harbour Group. J. Lauritzen er en moderne shipping, 

transport- og logistikvirksomhed med fokus på miljø, kvalitet, proaktivitet og kundetilpassede løsninger.  Vi ved at gode 

medarbejdere er drivkraften i vores udvikling og vores motto er derfor "Fremtiden tilhører de glade". Læs mere om vores 

værdier og om virksomheden på www.lauri.dk 


