
                                                                    

 

 

Transport Supervisor – Til international fødevarevirksomhed 
 
Motiveres du af at forhandle fragtaftaler og booke internationale biltransporter med 
fødevarer, hele vejen fra produktion hos leverandørerne til kunder over hele verden?  
 

Til Uhrenholt A/S hovedkontor i Middelfart søger vi til Transport & Logistikafdeling en dygtig og 
udviklingsorienteret speditør. Afdelingen, der består af 2 medarbejdere, har tæt samarbejde og sparring 
med kolleger på tværs af organisationen og transportører. 
 
Ansvarsområde 
Med reference til Director, Group Transport & Logistics, bliver du ansvarlig for vores 
internationale biltransporter og med ad hoc-opgaver inden for sø- og flytransport:  
 
Primære arbejdsopgaver: 

• Fragtforhandlinger med transportører. 
• Transportbookinger inkl. styring af samme. 

• Daglig håndtering af interne fragtforespørgsler samt problemløsning. 
• Intern rådgivning og problemløsning i forbindelse med biltransporter og 

transportskader. 
• Dagligt brug af IT-værktøjer som støtte i det daglige arbejde. 
• Analyse med løbende udvikling og optimering af bookingprocedurer for biltransporter. 

 
Din baggrund: 

• Uddannelse som Speditør, Transport Økonom eller tilsvarende med flere års erfaring 

med biltransporter. Derudover har du erfaring i transport med fødevarer samt kendskab 
til eksportdokumenter og veterinærcertifikater. 

• Erfaring i forhandling med transportører. 
Kendskab til sø- og flytransport generelt vil være en fordel. 

• Solid erfaring med håndtering af transportskader. 
• Kendskab til remburs er en fordel, men ikke en betingelse. 
• Kommunikation falder dig let, både mundtligt og skriftligt, på dansk, engelsk og tysk. 

• Du har en god IT-forståelse og er rutineret bruger af Office pakken – Excel i 
særdeleshed. Vi bruger også Axapta 2012. 

 
Som person er du:  

• Positiv, serviceminded og operationel, og du brænder for transportfaget. 
• Handlings- og løsningsorienteret samt stærk til forhandling. 
• Detaljeorienteret og i stand til at bevare overblikket i pressede situationer. 

• Vedholdende og god til at prioritere dine opgaver. 
• Selvstændig, udadvendt og proaktiv sparringspartner. 

 
Vi tilbyder 
Et spændende job, hvor der vil være gode muligheder for personlig og faglig udvikling. Vores 
arbejdsmiljø er kendetegnet ved godt humør, uformelt og i en international atmosfære. Dine 
glade kolleger er kompetente og har et højt engagement. Vi tilbyder et job med attraktive 

vilkår der matcher dine kompetencer inkl. pensionsordning, frokostordning og fleksibilitet i det 
daglige. Stillingen besættes hurtigst muligt, så kontakt FoodCareer.dk allerede i dag. Christian 
Saabye Simonsen træffes på mobil 51306866. Send venligst din motiverede ansøgning og via 
nedenstående link: 
 
Uhrenholt-koncernen er en global handelsvirksomhed inden for fødevarebranchen med hovedkontor i 
Middelfart. Koncernen har samhandel med ca. 120 lande, og beskæftiger i dag omkring 240 
medarbejdere og har kontorer i over 20 lande. Den internationale tilstedeværelse gør Uhrenholt til en af 
branchens mest agile organisationer, når det kommer til nye trends og tendenser.   


