Transportören AB söker en Trafikledare
Till vårt kontor i Göteborg söker vi nu en trafikledare med start snarast möjligt!
Tjänsten tillsätts på heltid med 6 månaders provanställning med arbetstid 08:00-17:00 måndag till fredag.

Ansvar och arbetsuppgifter










Ordermottagning
Transportplanering och transportinköp
Aktivt arbeta för att nå uppsatta lönsamhetsmål
Uppföljning/kontroll av utförda uppdrag
Uppsökande av nya kunder och åkare
Rapportering och uppföljning av problem och avvikelser
Taxering/prissättning av transportuppdrag
Kvittenssökning
Löpande kundunderhåll

Tjänsten kräver samarbetsförmåga såväl som anpassningsförmåga i förhållande till både kunder och
leverantörer.

Vem är du?






Du bör vara en serviceinriktad problemlösare som kan hantera snabba tempoväxlingar.
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet som transportledare, trafikledare eller speditör, men det
är inget krav.
Du har god telefon- & datorvana och har inga problem att hantera Outlook, Excel och Word. Att
lära dig ett nytt affärssystem (vi använder Fleet101 K2) är heller inget hinder.
Du skall ha god förmåga att kommunicera på svenska och engelska, i både tal och skrift.
Vi ser det som meriterande (ej krav) om du även talar tyska, franska eller polska då en del
av våra kunder finns i något av dessa länder.

Det viktigaste är att vi på kontoret i Göteborg fungerar bra och har kul tillsammans, samtidigt som vi gör
våra kunders liv lättare!
Vi tillsätter tjänsten så snart som möjligt.
Känner du dig träffad av detta så vill vi gärna prata med dig!
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Ansökan
Ansökan till tjänsten görs skriftligen med CV och personligt brev till personalchef Daniel Edelberg
per e-post: daniel.edelberg@transportoren.se
Märk ansökan ”Trafikledare Göteborg”.

Om företaget
Transportören AB bedriver transportverksamhet som omfattar inrikes- och utrikestransporter med fokus
på den nordiska marknaden.
Bolaget har sedan starten 1989 haft en konstant tillväxt och är idag etablerat på de strategiskt viktiga
orterna Göteborg, Stockholm, Malmö och Norrköping då vi ser lokal och verklighetsnära förankring som
det bästa sättet att möta våra kunders behov. För oss står kunderna alltid i fokus och vi lägger mycket
energi på att förbättra och effektivisera vår kundservice, dels genom att utöka personalstyrkan och dels
genom att effektivisera våra system.
Vårt huvudkontor finns i Göteborg med 17 kollegor, och bolaget har 29st anställda.
Mer information finns att läsa på vår hemsida, www.transportoren.se.

