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VI SØGER
EN NY KOLLEGA

VI SØGER SPEDITØRELEVER TIL VORES HOVEDKONTOR I ODENSE

ANSØGNINGSFRIST

Kunne du tænke dig at arbejde i et internationalt miljø og synes
godt købmandskab er det bedste? Så er du måske vores nye
speditørelev!

Vi besætter stillingen, når vi
har fundet den rette kollega.

Som elev får du indsigt i planlægning, tilrettelæggelse, styring og salg af internationale transportydelser. Du får hurtigt dine egne ansvarsområder, hvor godt
købmandskab, handlekraft, effektivitet og god kunderådgivning bliver en naturlig
del af din hverdag.
Geografisk vil du være tilknyttet vores hovedkontor i Odense.

VORES NYE SPEDITØRELEV
•
•
•
•
•
•

Du har inden opstart bestået én af følgende adgangsgivende
eksamener: HHX, EUX Business eller HTX/STX/HF suppleret med
EUD-kursus
Du har flair for tal
Du har gode IT-kompetencer
Du har gode kundskaber i engelsk
Du er udadvendt og har en god portion humor
Har kørekort

HOS YOYO GLOBAL FREIGHT FÅR DU
•
•
•
•
•
•

Et stærkt fællesskab med en uformel omgangstone
Samhørighed med de øvrige elever i virksomheden
Vi hjælper dig hele vejen, og vi sørger for at du får en
elevuddannelse, der klæder dig på både teoretisk og praktisk
Sundhedsforsikring, frokostordning og sociale arrangementer
Vi har det sjovt og du får branchens bedste kollegaer
En 2-årig uddannelse hvoraf 8-10 uger foregår på skole

YOYO er en international shipping- og logistikvirksomhed med et stærkt team
og innovative ledere. På få år er vi gået fra en god idé og masser af energi til at
være tilbagevendende gazellevinder. Vores mission er at gøre logistik nemt for
vores kunder - samtidig med, at vi vil være branchens bedste arbejdsplads.

Send derfor gerne din
ansøgning snarest.

TILTRÆDELSE
Hurtigst muligt efter aftale og
senest 1. september 2021

SPØRGSMÅL
Har du spørgsmål til stillingen,
er du velkommen til at
kontakte:
NAVN: Bente Villberg
TLF: +45 7262 3740

SEND ANSØGNING TIL
HR-Manager Bente Villberg
EMAIL: hr@yoyoglobal.com
MRK: Speditørelev

