KONTORELEV TIL AFREGNINGS- OG ØKONOMIAFDELING

Park Alle 18
DK-6600 Vejen

Stillingen
K. Hansen Transport AS søger en kontorelev inden for administration/afregningsafdeling. K. Hansen Transport AS er en danskbaseret transport- og
logistikvirksomhed, som er inde i en meget spændende udvikling, hvor vi har brug for ressourcer i vores administration.
Vi søger en medarbejder med et højt energiniveau, og det er centralt for stillingen, at du er interesseret i at tilegne dig ny viden og har mod på en
udfordrende dagligdag i et meget velfungerende team. Vi prioriterer, at du kan tage ansvar for løsning af egne arbejdsopgaver, ligesom du går positivt
ind til de alsidige arbejdsopgaver, som vores organisation byder på.

Arbejdsopgaverne rummer bl.a. følgende:
• Afregning og fakturering af transport.
• Kundekontakt og ajourføring af debitorkartoteker.
• Korrespondance og diverse opgaver/projekter.
• Backup på øvrige administrative funktioner, f.eks. scanning, telefonbetjening og palleregistrering.

Du er kendetegnet ved
• Du har en uddannelse fra handelsskolen (HHX, HG eller lignende).
• Du er omhyggelig, samvittighedsfuld og har en positiv livsindstilling.
• Du har flair for IT, da IT-systemer er centrale i arbejdsdagen.
• Du har gerne ønske om en fremtid indenfor transportbranchen.

K. Hansen Transport AS som arbejdsplads
Vi tilbyder velordnede arbejdsforhold, en udfordrende hverdag, hvor vi stiller krav til den enkelte, og et godt arbejdsklima med gode kollegaer.
Derudover tilbydes frugt-, motions-, sundheds- og forsikringsordninger. Organisationen, der består af ca. 130 medarbejdere, har en flad og overskuelig
struktur, og vi er tæt på hinanden og værdsætter godt kollegaskab, også i fritiden. Læs mere om virksomheden på www.kht.dk, hvor du også kan se
dine nye kollegaer. Send din ansøgning til Direktionssekretær Bitten Nielsen på e-mail bn@kht.dk, og skulle du have spørgsmål til stillingen, så kontakt
venligst Økonomi- og administrationschef Brian M. Andersen på e-mail bma@kht.dk. Ansøgningsfristen er onsdag den 4. marts 2015, og stillingen
besættes efter nærmere aftale.

