
 

Logistikkoordinator  
 
Brænder du for logistik, og har du lyst til at arbejde og udvikle dig personligt i en international virksomhed, 
hvor du er i tæt dialog med planlægning, lager, transportører samt vores samarbejdspartnere både nationalt 
og internationalt, så er det måske dig vi har brug for.  
 
Vi søger en logistikkoordinator til vores logistikafdeling i Horsens, hvor du vil blive en del af et engageret 
og erfarent team.  
Du får en spændende hverdag, med fokus på kundeservice, disponering og fragtoptimering. 
Vores logistikteams fornemmeste opgave er, at sikre rettidig levering af vores tryksager i hele verden.  
Du får et arbejde med frihed under ansvar og hvor du får rig mulighed for personlig udvikling.  
 
Vi forventer af dig, at du kommer fra en lignende stilling eller kommer fra speditionsbranchen, med 
minimum 5 års erfaring, hvor du er vant til at kunne bevare overblikkede i pressede situationer. Du kan lide 
et arbejde som til tider kan være hektisk, og hvor der skal træffes hurtige beslutninger.  
Vi har et godt teamarbejde, ikke mindst på tværs af alle vores trykkerier, og forventer derfor, at du er en 
teamplayer, men samtidig også er en person der kan arbejde selvstændigt med opgaverne.  
Som person er du serviceminded, ansvarsfuld, smilende og udadvendt, samt du har en udpræget interesse 
for logistik. 
Vi kommunikerer en del mundtligt, samt på mail og telefon, hvilket blandt andet foregår på dansk & engelsk, 
mens tysk, svensk & norsk også er en fordel at kunne, men ikke et must.  
 

Dine primære opgaver vil være: 

- Transportbooking ud fra forsendelseslister og webplan.  
- Dokumenthåndtering i form af følgesedler, fakturaer og andre dokumenter som skal følge godset 
- Direkte kontakt med transportørerne  
- Tæt dialog med interne afdelinger, samt vores afdelinger i Nordjylland samt i Sverige.  
- Direkte dialog med lageret om, hvad der skal læsses ud. 
- Holde styr på bilerne der dagligt læsser.  
- Faktura godkendelse 
- Ad hoc-opgaver  

Vi tilbyder, en attraktiv arbejdsplads i et spændende miljø med masser af udfordringer i hverdagen, hvor 
du bliver en integreret del af en stor international organisation med speciale inden for tryksager. Ligeledes 
bliver du en del af et uformelt miljø med gode arbejdsforhold, godt socialt sammenhold og i en nytænkende 
virksomhed som er i vækst.  

 

Stillingen er fuldtid på 37 timer. Mødetider er efter aftale, da afdelingen er åben i tidsrummet 7:00-16:00 

Tiltrædelse hurtigst muligt.  

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte teamleder Henriette Lund + 45 76 26 36 58 
eller skriv til hena@stibo.com  

 
Læs mere om Stibo Complete på: www.stibocomplete.com  


