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Speditør-/disponentelev 
 

ANNEBERG transport A/S er en transport virksomhed med afdelinger i flere lande, specialiseret i transport 
af farligt gods. 
Hertil søger vi ambitiøse og dygtige speditionselever, med tro på sig selv og med tro på, at arbejdsindsats 

belønnes. 

Din baggrund: 

• Du har gennemført en HG, HHX eller tilsvarende. 

• Du kan ”regne den ud”, både bogstaveligt og i overført forstand. 

• Du kan og vil anvende og udvikle dine sproglige egenskaber. 

• Du har kørekort til bil (kategori B). 

Jobbet: 

Du vil komme til at arbejde med farligt gods, logistik, sprog, styring af chauffører, med fokus på økonomi, 

sikkerhed og miljø. 

Vi tilbyder dig en spændende uddannelse, hvor hver dag er anderledes og du får udviklet dine kundskaber 

og færdigheder. 

Uddannelsen veksler mellem teori og praktik, og du får hurtigt et ansvar og en stor selvstændighed i din 

dagligdag. Vi sikrer dig en uddannelse med et højt fagligt niveau og et stærkt sammenhold. 

 

Vi forventer  

Du skriver og taler flydende dansk, du har gode kundskaber i engelsk, tysk og kendskab til de skandinaviske 
sprog. 
 
Vi vil stille krav til dig. Du skal være omhyggelig, have en positiv indstilling, være nysgerrig og villig til at 

udvikle dig også inden for det sproglige. 

Vi forventer, at du er indstillet på at skulle yde en ekstra arbejdsindsats og har interesse i, og ikke mindst 

psyke til, hele tiden at blive udfordret. 

Til gengæld bliver du en del af et dynamisk team hvor engagement, vilje og humor er en solid del af vores 

dagligdag. Der er gang i den. Mange og varierede opgaver. Du vil få kundekontakt og med tiden ansvar for 

”dine” lastvogne og chauffører. Du vil efter endt uddannelse være forbavset over, hvor langt du er nået og 

stå meget stærkt til dit videre arbejdsliv.  

Ansøgning: 

Send din ansøgning til anneberg@anneberg.net snarest og senest den 30/4/2019 

Vi forventer tiltrædelse august 2019 

Skulle du have spørgsmål er du velkommen til at kontakte os på 9692 2222 eller henvend dig direkte til 

Claus Dalgaard på cd@anneberg.net.  

 

ANNEBERG transport A/S er et familieforetagende grundlagt i 1925. Vores hovedkontor ligger i dag i Grønbjerg ved 

Spjald, vi har afdelinger i Polen, Tyskland, Hviderusland, Sverige og Norge. Koncernen er i stadig udvikling og er meget 

innovativ. Vi beskæftiger i dag ca. 250 mand, vi har ca. 150 lastvogne og over 200 trailere. 
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