
Du vil i en travl hverdag få en bred kontaktflade 
med vores øvrige afdelinger, leverandører for-
handlere, leasingselskaber og større flådeejere.  
Derudover vil du få ansvar for at administrere og 
vedligeholde vores B2B webshop. 

Arbejdsopgaver vil være:
•   Kontakt til forhandlere og udlejningsselskaber
•   Planlægning af opgaver samt sikring af optimale 

processer med et højt kvalitetsniveau
•   Administration af WEB-shop og lagerstyring  

samt at medvirke ved afregninger 
•   Support til vores salgsteam

Vi forventer, at du har:
•   Erfaring med planlægning og procesbeskrivelser, 

gerne inden for autobranchen

•   God til at kommunikere, både mundtligt og skrift-
ligt, og du skal kunne tale og skrive engelsk

•   Uddannelsesniveau minimum som logistikøko-
nom, markedsføringsøkonom eller tilsvarende, 
gerne inden for autobranchen

•   Gode IT-kundskaber
•   Er fleksibel og har et godt humør
 
Stillingen er en fuldtidsstilling

Hvis du vil vide mere om jobbet, så ring til  
Hanne Brøchner på tlf. 22 65 67 00 eller  
hb@nordredokkaj.dk.

Eller send din ansøgning til hr@autologistics.dk, 
ansøgningsfrist er den 26. juni 2017. Der vil blive 
afholdt samtaler i uge 26.
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Kom og bliv en del af succesen! 

Verdens største bilproducent har netop kåret os som deres bedste  
logistikleverandør, og vi har forrygende travlt. 

Scandinavian Auto Logistics A/S er en førende international virksomhed indenfor transport, logistik og  
forædling (ombygning) af fabriksnye biler. Til vores center for ombygning søger vi en kundeservice- og  
logistikmedarbejder til ordrehåndtering, indkøb, afregning og logistikkoordinering.   

Scandinavian Auto Logistics

Kundeservice-  
og logistik- 
medarbejder

Fakta om Scandinavian Auto Logistics (SAL):
SAL blev etableret i 1999 og er i dag ejet af Grimaldi Lines, GEFCO og Niels Winther & Co. Den primære beskæftigelse er modtagelse 

af biler, klargøring af biler til forhandlerne og videredistribution til forhandlerne efter klargøring. Udover dette består virksom-

heden af en stevedoreafdeling og en VPC-afdeling. VPC ombygger biler, inden bilerne videredistribueres til forhandlerne eller til 

udlejningsselskaber.


