
Stillingen er en fuldtidsstilling, hvor du er garanteret en god fast månedsløn
med pension samt sundhedsforsikring. 

Arbejdsopgaver
Du bliver sammen med vores driftsansvarlige en nøgleperson i vores on-site
team, som er bindeled mellem vores kunder og Fogtmann Gruppens
hovedkontor. 

Du vil med din strukturerede og engagerede indsats, sikre en smidig afvikling af
driften samt levere en professionel kundeservice hver dag. 

Jobbet som disponent er midt i hjertet af vores værdigrundlag, hvor vores
kunder er i fokus 365 dage om året 24 timer i døgnet.
 
Du vil få en spændende, ansvarsfuld og varierende arbejdsdag. 
Det er vigtigt, at du kan bevare overblikket samt holde hovedet koldt i travle
situationer. 
Du skal kunne give vores kunder og chauffører en god og personlig service, hvor
overholdelse af indgåede deadlines er i højsædet.

Vores kundeservicefunktionen er bemandet 24/7 alle ugens 7 dage, heraf en del
via vagttelefon. Du og din kollega skal være parate til at hjælpe hinanden ved
ferier, sygdom, højtider, m.v.

DISPONENT MADARBEJDER SØGES
Nyoprettet stilling søger vi en energisk og engageret disponent til vores
afdeling i Taastrup. 
Vil du være med til at sikre, at alle chauffører kommer godt og sikkert afsted til
tiden? 



At du bliver en del af Fogtmann Gruppen og den fantastiske rejse vi er på.
En travl men spændende arbejdsdag, med masser af udfordringer og
afvekslende arbejdsopgaver.
Et godt arbejdsmiljø hvor der ikke er store bureaukratiske ledelseslag.
Minimum 4 medarbejderarrangementer årligt
Sundhedsordning
Frihed under ansvar

Kvalifikationer
Du er som person engageret, serviceminded og struktureret.
Du har en udpræget ordenssans, med overblik og øje for detaljerne.
Du motiveres af at gå i forreste række, når det gælder kvalitet og kundens
tilfredshed. 
Du skal være udadvendt, positiv, fleksibel, smilende og have et godt humør.
Du behersker IT og det vil være en fordel, hvis du har kendskab til AMCS,
Truckplanner og Office pakken.
Flair for disponering og optimeringer
Du behersker endvidere minimum dansk samt engelsk i skrift og tale.

Vi tilbyder

 
Ansøgning og kontakt
Såfremt nævnte har din interesse, send en kortfattet ansøgning sammen med
dit CV på Nz@fogtmann.nu

Ansøgninger modtages kun elektronisk på ovenstående mail.
Deadline for din ansøgning er den 22. december 2022.
Jobsamtaler vil foregå løbende.

Hvis du har brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte 
COO Nermin Zgonic på telefon +45 41300934
 
Vi glæder os til at høre fra dig.
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