
Logistik-/ indkøbsassistent
Arbejder du effektivt og med en høj detaljegrad? Kan du lide at arbejde i et travlt og internationalt miljø?
Tager du ansvar? Har du IT-kompetencerne til at møde fremtidens muligheder?

Så er det dig, vi står og mangler!

Virksomheden

DLH A/S ejes af det norske selskab Treschow Fritzøe AS og det svenske selskab Ljunghold AB. Ejerne driver endvidere 
Fritzøe Engros A/S i Norge samt Ljungberg Fritzøe AB og CEOS AB Sverige. Den samlede omsætning for selskaberne 
udgjorde ca. 3.000 MNOK i 2021. Selskaberne beskæftiger sig overvejende med import og distribution af træbaserede 
pladeprodukter og er markedsledende i Skandinavien.

Dine opgaver og ansvarsområder

Vi søger en dygtig og fleksibel medarbejder, der følger leverancerne hele vejen fra leverandørerne til lageret eller 
kunden. Du får tingene til at ske via nærvær til opgaverne, tæt opfølgning og masser af gå på mod. I selve stillingen vil 
følgende opgaver være primære:
• Daglig kommunikation med rederier, agenter, vognmænd, leverandører
• Håndtering af indgående vare flow
• Koordinere fortoldninger - kommunikation med toldmyndigheder - oplag
• Dokumenthåndtering
• Indkøb og disponering

Din baggrund og dine kompetencer

Du er ambitiøs og ønsker en stilling, hvor din indsats bemærkes og gør en forskel. Du har nogle nogle års erfaring fra 
en speditions-/ shippingvirksomhed, evt. større handelsvirksomhed. Din tilgang er struktureret og systematisk i dine 
daglige opgaver og projekter – og du tænker automatisering via IT ind i hverdagen og begår dig hjemmevant i Excel og 
ERP-systemer. Det er et krav, at du taler og skriver engelsk på et fornuftigt niveau og kan du grundlæggende begå dig 
på tysk, er det en klar fordel. Da du vil indgå i et team, der arbejder på tværs af organisationen (indkøb, salg, logistik og 
lager), skal du ligeledes have gode samarbejdsevner og et godt humør.

DLH tilbyder dig

• Et spændende job med fart over feltet, hvor dine daglige beslutninger har betydning for mange 
 i organisationen.
• Gode kolleger i et dynamisk og professionelt team, hvor der arbejdes hårdt for at nå i mål sammen.
• God mulighed for personlig og faglig udvikling i en solid koncern, hvor fokus ligger på vækst.
• Løn efter kvalifikationer og en række personalegoder.
• Mulighed for at vokse med opgaven og med tiden påtage dig større opgaver og ansvar.

Kontakt

Er du interesseret? Så send ansøgning og CV til Logistikchef, Monia Jensen, på mail: moj@dlh.com

Tiltrædelse hurtigst muligt, men vi venter gerne på den rette.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os for yderligere informationer eller se vores hjemmeside.
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