Du vil ikke kun være
en global spiller.
Men en global vinder.

Here to move.
Vi søger Danmarks skarpeste speditører.
Vil du være en del af verdens 3. største transportvirksomhed? Trives du i et internationalt
miljø med fart på? Så bliv speditørelev i DB Schenker.
Beslutninger, ansvar og højt tempo
Du kommer til at arbejde med transport, logistik, kundeservice, disponering og administration
inden for land, sø, luft eller kombinerede transporter, hvor du giver kunderne den bedst mulige
oplevelse.
Du mestrer hurtigt at arbejde selvstændigt og træffe beslutninger, i takt med du får mere og mere
ansvar. Og samtidig lærer du at overveje økonomien i en forretningsmæssig beslutning.
Du får et bredt netværk af kollegaer, som støtter og vejleder dig under hele forløbet. Det hele
starter med et introduktionsforløb på hovedkontoret i København, hvor du lærer os og de andre
elever bedre at kende.
Hvem er du?
Det er en fordel, hvis du har en gymnasial baggrund som HHX, STX, HTX eller EUX-baggrund.
Voksenelever er også velkomne.
Som person er du udadvendt, energisk, vedholdende, positiv og har et stort servicegen. Som
minimum skriver og taler du flydende dansk og engelsk, og hvis du kan andre sprog, er det et
ekstra plus. Du kan bevare overblikket, selv når det går stærkt, og går en ekstra mil – også når der
er udfordringer.
Hvem er vi?
DB Schenker er en af verdens førende udbydere af integrerede logistikløsninger og Supply Chain
Management. Vi har 720 kontorer i 36 europæiske lande med daglige afgange til alle europæiske
terminaler.
Vi søger elever til vores kontorer i København og Kolding med uddannelsesstart til september
2021. Starter du som elev i Kolding, afslutter du din elevtid på vores kommende faciliteter, som er under
opførelse i Taulov, Fredericia.
Ved spørgsmål så kontakt Head of HR Denmark Jesper Georgi på 3686 9467 / 3038 1300.
Ansøg allerede nu via www.dbschenker.dk

