Sea-Cargo Agencies Stavanger AS 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

LOGISTIKK OPERATØR/SPEDITØR - TANANGER
Sea-Cargo Agencies Stavanger AS søker nå etter en dyktig Logistikk Operatør/Speditør til transportog spedisjonsrelatert virksomhet på vår avdeling i Tananger. Dette er en spennende og utfordrende
stilling i et hektisk miljø. Stillingen rapporterer til Branch Manager.
Arbeidsoppgaver:
l Registrering import/eksport oppdrag
l Yte svært god kundeservice slik at Sea-Cargo kan fortsette å være den foretrukne
logistikkpartneren for nye og eksisterende kunder i distriktet
l Utarbeide prisforespørsler, ordre registrering, oppfølging og fakturering av disse
l Tett samarbeid med våre kunder, underleverandører og kollegaer i inn- og utland
l Delta i vaktordning
Ønskede kvalifikasjoner:
l Erfaring/utdannelse innen logistikk og shipping
l Gode datakunnskaper, spesielt med Office pakken
l Gode skriftlige- og muntlige norsk og engelsk kunnskaper
l Evnen til å takle stress og jobbe effektivt i en hektisk hverdag
l Positiv relasjonsbygger som kommuniserer godt med andre mennesker
l Nøyaktig og strukturert
Vi tilbyr:
l Gode muligheter for personlig og faglig utvikling
l Interessante kunder og oppgaver i en solid internasjonal bedrift
l Konkurransedyktige betingelser
l Gode pensjons- og forsikringsordninger
l Et hyggelig og hektisk arbeidsmiljø i lyse og trivelige lokaler
Beliggenhet:
l Tananger/Risavika - Sola
Eventuelle spørsmål om stillingen kan stilles til Branch Manager, Tove Jøssang på tlf: 982 56 304
eller General Manager Eivind Bergland tlf: 917 14 602.
Kortfattet søknad med CV sendes innen søndag 18. april til: tove.jossang@sea-cargo.no eller via finn.no.
Alle henvendelser behandles konfidensielt.
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