YOYO Global Freight søger Luftfragtelev til udstationering i Norge
Har du en drøm om at arbejde i udlandet, men stadig på danske vilkår, så er dette job måske noget for dig?
YOYO Global Freight tilbyder en spændende speditørelev uddannelse med speciale i luftfragt på vores norske
kontor i Stavanger med start 1. august eller efter aftale.
Vi er en dansk speditionsvirksomhed, som ud over kontor i det norske Stavanger, har kontorer i New York,
Aalborg, København og i Odense - hvor vores hovedkontor ligger.
Vi har målfaste og ambitiøse fremtidsplaner, og vi er bevidste om, at vores medarbejdere er vores vigtigste
ressource for at opnå disse. Derfor lægger vi vægt på, at du får en god uddannelse, hvor du får lov til at tage
ansvar, og hvor du hele tiden udvikler dig både personligt og fagligt.
Vores kerneværdier er hjælpsomhed, ærlighed og åbenhed, hvorfor det er vigtigt, at du kan identificere dig med
disse værdier. Ligesom vi lægger stor vægt på et godt kollegialt fællesskab.
Uddannelsen
Uddannelsen er en toårig kontoruddannelse inden for logistik og spedition, hvor du i løbet af din uddannelse er på
skole i minimum 8 uger. Du vil blive ansat på en dansk uddannelsesaftale og dine skoleophold vil foregå i Danmark.
Uddannelsen giver dig kompetencer inden for planlægning og salg af transport- og logistikydelser indenfor luftfragt.
Lidt om dig










Du har inden starttidspunktet bestået HHX eller lignende eksamen suppleret med relevant EUS forløb
Du har lyst til at arbejde i udlandet
Du har flair for godt købmandskab
Du har gode samarbejdsevner og en imødekommende personlighed
Du har gode sprogkundskaber. Især engelsk og det norske kommer du hurtigt til at lære
Du kan lide at arbejde med deadlines og i et højt tempo
Du er moden, ansvarsbevidst og har en serviceorienteret indstilling
Du er selvstartende, initiativrig og resultatorienteret
Du er fleksibel og en teamplayer

Du vil få:
Som udstationeret luftfragtelev hos os, vil du få internationale kompetencer, kulturforståelse og udvikle en
modenhed og selvstændighed, som du kan drage stor nytte af senere. Du har du mulighed for at få et bredt og
alsidigt kendskab til planlægning og salg af transport- og logistik-ydelser, og hvor du vil få en stor grad af kontakt til
både flyselskaber og kunder.
Vi har en flad organisation med et godt arbejdsmiljø og en uformel omgangstone. Derudover kan vi tilbyde gode
arbejdsforhold, pension og sundhedsordning.
Ansøgning
Lyder ovenstående elevplads lige som noget for dig, så send en motiveret ansøgning og hvorfor du kunne tænke
dig at tage din uddannelse i udlandet. Dette sammen med dit CV og kopi af dine eksamenspapirer eller
standpunktskarakterer, per mail stilet til HR på bvi@yoyoglobal.com. Vær opmærksom på, at vi holder samtaler
løbende og afslutter rekrutteringen, når vi har fundet vores nye elev.
Hvis du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Lenart Pedersen på +47 45411924 eller på mail
llp@yoyoglobal.com

