MSC DENMARK A/S SØGER SERVICEMINDED
OG ENGAGERET SHIPPING TRAINEE
Vil du arbejde i et internationalt miljø? Vil du være en del af et dedikeret og ungt team? Og
brænder du for shipping-branchen? Så se her!
MSC Denmark A/S er den Danske agent for MSC, der er et af verdens største container rederier. Vi søger en shipping
trainee til vores Customer Service afdeling, der koordinerer transport af containere til og fra forskellige lande i hele
verden.
Vi tilbyder en trainee uddannelse i et internationalt og dynamisk miljø, med kundekontakt i både ind og udland,
samt et netværk af andre trainees på forskellige trin i deres uddannelse. Vi sikrer en grundig oplæring og du vil
hurtigt få ansvar for dine egne områder.
Uddannelsen varer 2 år, og du vil i perioden arbejde i forskellige afdelinger, og derigennem få et stort kendskab til
de mange funktioner indenfor shipping. Der er inkluderet 7 ugers undervisning på Rybners i Esbjerg, og herudover
vil du ligeledes tage en akademiuddannelse i International Transport og Logistik.
Kvalifikationer:
Det er vigtigt, at du trives i et internationalt miljø, hvor du har kontakt med mange forskellige mennesker fra hele
verden. Du arbejder struktureret, har fokus på detaljerne og kan håndtere mange opgaver på én gang. Herudover
motiveres du af udfordringer og gennem dit store drive er du ikke bange for at kaste dig ud i nye opgaver og
problemstillinger.
Vi forventer, at du har afsluttet en HGS, EUS eller EUX Kontor med et godt resultat. Du har gode engelsk og IT
kundskaber og gerne erfaring fra et fritids- eller fuldtidsjob.
Om os:
MSC Denmark A/S vækster fortsat, og vi er omkring 55 dedikerede og professionelle kollegaer på vores kontor i
Havnehuset på Aarhus Havn. Vi har et meget socialt miljø med mange forskellige aktiviteter og events. Efter endt
uddannelse vil der være gode muligheder for at søge ledige stillinger internt i organisationen.
Kontakt
Har du spørgsmål, så kontakt Customer Service Director Henrik Gade på 2033 6188.
Vi behandler ansøgninger løbende, så send din ansøgning, CV og eksamensresultater via nedenstående link hurtigst
muligt.

Klik her for at søge stillingen

MSC Mediterranean Shipping Company S.A. of Geneva, Switzerland is a privately owned shipping line, founded in 1970, which has rapidly
grown from a small conventional ship operator to become one of the leading global shipping lines of the world. During recent years MSC’s
maritime fleet has expanded substantially to consolidate its position as the 2nd largest carrier in respect of container slot capacity and of the
number of container vessels operated.
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