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BLIV LOGISTIKELEV HOS JUTLANDIA TERMINAL  

Har du lyst til at arbejde med logistik og blive en del af en dynamisk virksomhed i vækst? Så er det netop dig 

vi leder efter! Jutlandia Terminal søger lige nu en logistikelev til vores kemi- og logistikafdeling i Esbjerg.  

Som logistikelev bliver du en del af en engageret afdeling, der servicerer vores kunder indenfor transport og 

logistik. Efter en 2-årig elevperiode kan du kalde dig selv for logistikassistent. 

DINE ARBEJDSOPGAVER SOM LOGISTIKELEV VIL BLANDT ANDET VÆRE:  

- Tilbudsgivning samt booking af transporter  

- Planlægning af transporter og fakturering heraf  

- Håndtering af kundeordrer  

- Lagerstyring i WMS system 

- Deltage i optimeringsprojekter indenfor både transport og logistik  

- Toldarbejde 

SOM LOGISTIKELEV TILBYDER VI DIG  

- En spændende elevtid med en udfordrende og varierende hverdag 

- Kundekontakt, salg, administration og stor alsidighed i arbejdsopgaverne i afdelingen 

- Et internationalt og travlt miljø 

- Frihed under ansvar og selvstændig opgaveløsning 

- Faglige- og personlige udviklingsmuligheder 

VORES FORVENTNINGER TIL DIG  

- Du har gode sprogkundskaber, specielt engelsk, men også gerne tysk 

- Du er serviceminded og besidder kundeforståelse 

- Du kan lide arbejde med deadlines og i et højt tempo 

- Du har gode samarbejdsevner og en imødekommende personlighed 

- Du forstår at holde hovedet koldt i pressede situationer 

- Du skal have bestået en gymnasial uddannelse, gerne HHX, STX eller EUX  

Har du ambitionerne og viljen, er der gode muligheder for at fortsætte din karriere hos Jutlandia efter din 

elevuddannelse.  

ANSØGNING 

Opfylder du forudsætningerne, og kan du se dig selv i jobbet, ser vi frem til at modtage din ansøgning, med 

relevante bilag på job@jut.dk. Vi afholder løbende samtaler og alle ansøgninger vil blive behandlet 

fortroligt. 

Uddannelsesstart: Hurtigst muligt 

Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte Julie Normann Jensen, Assistant Operationa 

Manager på tlf. 21 20 22 47 eller jnj@jut.dk. 

Læs evt. mere om uddannelsesforløbet her: https://www.ibc.dk/hovedforlobet/specialer/logistikassistent/ 
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EN STÆRK SPILLER PÅ BANEN 

Jutlandia Terminal A/S med hovedkontor i Esbjerg er blandt landets førende inden for kemikaliehåndtering, 

agentur, stevedoring samt transport og dermed en stærk spiller i olie-, gas- og vindmøllesektoren.  

Virksomheden blev etableret i 1973 og har siden 1984 opereret som offshore-base i Esbjerg.  

I 2017 åbnede vi kontor på Aarhus Havn, hvorfra vi indledende fokuserer på stevedoring og 

terminalydelser.  

Vi er dedikerede til at levere det højeste serviceniveau, fleksible løsninger og kvalitet med et stærkt 

individuelt engagement. 

 

 

 


