Sea-Cargo Haugesund er et selskap i Sea-Cargo Gruppen. Sea-Cargo er en av de ledende linje- og logistikk operatørene i Nordsjøen
- med egen infrastruktur både på land og sjø. Dette inkluderer blant annet en komplett logistikk og agentstruktur med kontorer
i Bergen, Stavanger, Haugesund, Esbjerg, Gøteborg, Swinoujscie, Rotterdam, Immingham, Aberdeen, Shetland og Orknøyene.
Detaljer om selskapet og gruppen finner du på www.sea-cargo.no

SPEDITØR/LOGISTIKKMEDARBEIDER - HAUGESUND
Sea-Cargo Agencies Stavanger AS, avd Haugesund har økende oppdragsmengde, og vi ser nå etter en
dyktig, positiv og fleksibel medarbeider innenfor flere spennende logistikkoppgaver lokalt, nasjonalt
og internasjonalt.
Vi opererer innenfor alle logistikkområder, inklusiv shortsea og deepsea sjøtransport, biltransport,
flyfrakt og terminaldrift. Kandidaten vi ser etter bør ha erfaring fra slike områder, eller ha et genuint
ønske om å innenfor kort tid lære seg disse. Vi kan tilby et åpent og inkluderende miljø med erfarne
kollegaer, hvor du vil kunne få ta del i varierte prosjekter for mange spennende kunder.
Vi ser etter deg som:
l Kan arbeide selvstendig og strukturert, både alene og i team
l Har høy forståelse, interesse og erfaring innen logistikk, import og eksport
l Har god kjennskap til Word/Excel
l Har god kommunikasjonsevne i norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig
l Helst har minst 3-5 års erfaring innenfor feltene logistikk, transport eller fortolling
l Har gode referanser
Vi tilbyr:
l Interessante og spennende arbeidsoppgaver i en solid internasjonal bedrift
med hyggelige og profesjonelle kollegaer.
l Konkurransedyktige betingelser
l Gode pensjons- og forsikringsordninger
l Et hyggelig og hektisk arbeidsmiljø i lyse og trivelige lokaler sentralt plassert på Husøy.
Dersom du synes dette ser interessant ut, oppfordrer vi deg til å søke på stillingen snarest;
intervjuer gjennomføres fortløpende gjennom Teams/telefon. Tiltredelse etter nærmere avtale.
Spørsmål rundt stillingen kan stilles til Trond Dahle, tel. +47 40 61 37 54, eller
Eivind Bergland tel. +47 91 71 46 02.
Kortfattet søknad med CV og eventuelle referanser sendes til eivind.bergland@sea-cargo.no
Søknadsfrist 11. april 2021.
Alle henvendelser behandles konfidensielt.
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