
Troldtekt A/S søger: 

Kørselsplanlægger
til logistikafdelingen i Troldhede

Nu kan du blive en del af den dynamiske logistikafde-
ling hos Troldtekt A/S, som producerer de bæredygtige 
Troldtekt akustikløsninger til byggeriet. Logistikafdelin-
gen med 13 medarbejdere er ansvarlig for indkøb af 
råvarer, produktionsplanlægning samt planlægning og 
forsendelse af færdigvarer til vores kunder. 

Vi har rygende travlt og søger derfor endnu en kørsels-
planlægger til vores team, som har lyst til at arbejde i 
en virksomhed i forandring. Motiveres du af at have en 
bred kontaktflade både internt og eksternt og er du 
skarp til at optimere kørsel i forhold til vores kunders 
behov, så er det lige dig vi er på jagt efter.

Din hverdag 
Som kørselsplanlægger er det afgørende, at du kan  
bevare overblikket i en travl hverdag uden at miste din 
sans for detaljer. Din primære opgave er at sikre at vo-
res kunder får leveret de rette varer til den aftalte tid. 
 

Dine opgaver består i:  
• Daglig håndtering og disponering af biler i ind- og   
   udland 
• Booking af diverse forsendelser såsom containere, 
   fly og kurrer 
• Daglig kontakt med danske og udenlandske chauf-   
   fører 
• Daglig kontakt med speditører fra forskellige trans- 
   portfirmaer 
• Sikre at deadlines overholdes i forhold til den daglige  
   planlægning i vores forsendelse 
• Reklamationsbehandling i forhold til transportskader 
• Deltage i forhandlinger med forskellige transportører

Vi tilbyder
Hos Troldtekt får du et afvekslende job i en virksom-
hed, som oplever kraftig vækst og har en sund økono-
mi. Du bliver en del af et engageret og kompetent team, 

og du kommer til at arbejde i en åben organisation 
med korte beslutningsveje samt rigtige gode arbejds-
betingelser. Jobbet som kørselsplanlægger er en funk-
tionærstilling
 
Om dig 
Som kørselsplanlægger skal du have en god forretnings-
forståelse samt gode samarbejds- og kommunikations-
evner. Du ved hvad det vil sige at være en del af en sup-
port funktion og du har en service-minded adfærd. Du 
er stærk inden for disponering af biler og ruteplanlæg-
ning. Du er proaktiv og god til at finde alternative mulig-
heder samtidig med at du er omkostningsbevidst. Her-
udover lægger vi vægt på:

• Du har erfaring fra en tilsvarende stilling 
• Du har solide IT-færdigheder
• Du har gode engelskkundskaber i både skrift og tale 
 – tysk er ikke et krav men en stor fordel
• Din arbejdsstil er kendetegnet ved ansvarlighed og  
 fleksibilitet. Du sætter en ære i at levere et godt  
 stykke arbejde, og samler gerne alle trådene for at  
   sikre at opgaven bliver løst
• Du er positiv i din tilgang til personer og nye opgaver  
   og du bidrager med et positivt sind og godt humør

Ansøgning 
Send din ansøgning og dit CV mærket ”Kørselsplanlæg-
ger” til job@troldtekt.dk. Send gerne din ansøgning 
hurtigst muligt, da vi ønsker stillingen besat fra 1. 
august 2021. 

Har du spørgsmål til jobbet, er du meget velkommen til 
at kontakte Logistikchef Lise Kirkegaard på telefon 
2123 2316 eller på mail lki@troldtekt.dk.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning og CV.

Hos Troldtekt A/S mener vi, at akustisk komfort og sundt indeklima er centrale elementer i det gode byggeri. Siden 1935 har vi produceret 
Troldtekt akustikplader af to af naturens egne materialer, - træ og cement. Vi designer, udvikler og producerer pladerne i Danmark under 
moderne, miljøskånsomme forhold. Social ansvarlighed, bæredygtighed og digitale løsninger er en vigtig del i vores forretningsfilosofi. 
Troldtekt er en økonomisk meget sund virksomhed og beskæftiger i alt ca. 165 dygtige medarbejdere. Vores kunder er i første led arkitekter 
og i det afsluttende salg trælasthandlere og entreprenører. Find yderligere information på www.troldtekt.dk.

> www.troldtekt.dk


