IT udstyr til hele verden - kan du sende det for os?
Vil du arbejde hos en topprofessionel og moderne IT virksomhed, hvor du
håndterer komplekse internationale forsendelser, og får hele verden som din
arbejdsplads?
Velkommen til eGISS
Hos eGISS er vores Shipping team centralt i leverancerne af IT udstyr – og en integreret del af den service,
vi hver dag yder til vores globale kunder. Vores kunder lægger ordrer på en skræddersyet webportal, og vi
håndterer herefter deres ordrer fra vores kontorer og lagerfaciliteter i Danmark, USA, Kina, Indien, Schweiz,
Indonesien, Sydafrika – og snart også i Latinamerika - hvorfra vi sender til mere end 130 lande.
Du bliver del af Shipping teamet med 4 dygtige kollegaer. Vi er ansvarlige for alle opgaver relateret til fragt
og spedition – fra valg af transportør-partnere til tilbudsgivning, dokumentation og daglige opfølgninger af
vores mange forsendelser.

Dine opgaver vil blandt andet omfatte:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Dokumentation og krav til eksport forsendelser.
Daglig kontakt med vores faste transportører.
Afvigelseshåndtering.
Claimshåndtering.
Retur/import forsendelser.
Yde bistand i salgsfasen omkring muligheder, begrænsninger samt fragtpriser.
Medvirke til at videreudvikle og optimere forretningsområdet.

Som vores nye kollega skal du have lyst til at arbejde i en global virksomhed, hvor tempoet er højt, og hvor
du hver dag vil få en stor kontaktflade med kollegaer, samarbejdspartnere og kunder i hele verden. Vi
arbejder med langvarige kunde – og partnerkontrakter, og vi gør os hver dag umage med at udvikle
relationen til de enkelte kunder, så vi hele tiden kan være deres bedste og foretrukne IT-partner.

Vores forventninger til dig er, at du maks. har 3-5 års erfaring med international fragt – for
eksempel gennem en speditions-uddannelse eller fra en eksporterende virksomhed, hvor du har arbejdet
med (og måske uddannet dig indenfor) spedition. Det er ikke afgørende, om du har erfaring med transport
af IT, men det vil selvfølgelig være en fordel, hvis du har.

Vi lægger endvidere også vægt på, at du:
✓ Kan arbejde både selvstændigt og som en del af et team af kompetente og serviceorienterede
kollegaer.
✓ Har kendskab til eksportansøgninger samt remburshåndtering.
✓ Er IT-kyndig med et godt kendskab til Excel, og hvis du ikke allerede kender til Microsoft Dynamics
NAV, er klar på at lære det.
✓ Kan kommunikere ubesværet på engelsk både i tale og på skrift.
✓ Tør udfordre samarbejdspartnere og kollegaer.
✓ Kan håndtere mange forskellige opgaver.
✓ Er løsningsorienteret.
✓ Arbejder analytisk og struktureret, og evner at skabe struktur og overblik for dig selv og dine
omgivelser.

Vi tilbyder dig et job i en dynamisk virksomhed med en stærk virksomhedskultur, hvor vi arbejder
seriøst og professionelt med vores kunder og har stor respekt for hinandens indsats og opgaver. Vi er knap
100 kollegaer, som er dedikerede og samarbejder om at få løst de daglige opgaver og samtidig udvikle
vores virksomhed for at skabe ensartet kvalitet og tilfredse kunder.
Vi vil gerne give dig mulighed for at udvikle dine kompetencer, og vi tør godt love dig et job, hvor du både
vil få mulighed for at sætte dit aftryk og prøve dig selv af på nye områder. Du vil også få:
✓ Gode og dygtige kollegaer i en virksomhed med et stærkt sammenhold. Du vil indgå i et team med
erfarne kollegaer og stærk faglighed.
✓ Mange muligheder for at sætte dit præg på løsningerne.
✓ En travl hverdag i et uformelt miljø, hvor vi lægger vægt på, at vi har det sjovt sammen – og fra tid
til anden mødes udenfor arbejdstid til forskellige arrangementer.
✓ Individuel løn efter kvalifikationer.
✓ Pensions – og sundhedsordning samt forskellige personalegoder.

Der er tale om en fuldtidsstilling, og du vil arbejde ud fra vores kontor i Birkerød. Vi sigter mod, at du kan
starte senest den 1. marts 2022, men meget gerne før hvis muligt.
Synes du, at ovenstående passer på dig, og vil du gerne være en del af vores team og vækst, så send din
motiverede ansøgning og CV til job@egiss.net senest den 19. december 2021. Vi indkalder løbende til
samtale, så send gerne snarest.
Har du yderligere spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til kontakte Lise Brøndum Andersen,
Global Freight Team Manager på mobil 2619 9553. Du kan læse mere om eGISS på www.egiss.net

