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Fogtmann Logistik A/S søger 

Teamleder til vores natdisponering i Aarhus og Taastrup 

Vi søger energiske, strukturerede og engagerede teamledere til et dynamisk miljø 

 

Med over 150 ruter rundt om i Danmark hver dag, og med fokus på vores kunders og ikke mindst deres 

kunder, søger vi 2 medarbejdere til Aarhus og 2 medarbejdere til Taastrup, som vil være med til at sikre, at 

alle chauffører kommer godt og sikkert afsted til tiden.  

 

STILLINGEN 

Du bliver en nøgleperson i hele vores on-site kundeserviceteam og et tæt bindeled mellem vores kunde og 

Fogtmann Logistiks hovedkontor. Du vil med din strukturerede og engagerede indsats, sikre en smidig afvikling 

af driften samt levere en professionel kundeservice fra kl. 00.00 hver dag. Du vil sammen med en kollega dække vagten 

alle ugens syv dage, i et vagtmønster som passer ind i Jeres ønsker. 

Jobbet som teamleder 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, og ”kun” arbejde 

effektivt 26 uger om året. 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 fokus. 

Denne del af kundeservicefunktionen er bemandet fra 00.00 til 10.00 hver dag alle ugens 7 dage samt øvrige 

timer via vagttelefon.  Dig og din kollega skal være parate til at hjælpe hinanden ved ferier, sygdom, højtider, 

m.v. 

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

sundhedsforsikring.  

 

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 Office pakken og C5 

Du behersker endvidere minimum dansk i skrift og tale 
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VI TILBYDER 

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 job hvor du effektivt ”kun” skal på arbejde halvdelen af året og derfor har meget fritid 

Et godt arbejdsmiljø hvor der ikke er store bureaukratiske ledelseslag 

 

ANSØGNING 

Såfremt ovennævnte har din interesse, skal du sende en kortfattet ansøgning sammen med dit CV på 

rot@fogtmann.nu 

Ansøgninger modtages kun elektronisk på ovenstående mail. 

Det er en fordel, hvis du i din ansøgning forholder dig til, at stillingen er 7 dage i ugen samt at arbejdstiden 

er om natten. 

Deadline for din ansøgning er den 31. marts 2018. Jobsamtaler vil foregå løbende. 

Hvis du har brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte Driftschef Rune Therkildsen på 

tlf.: +45 41 300 981 

 

Fogtmann Logistik A/S er en del af Fogtmann Gruppen og vores rødder går tilbage til 1928. Vi har de sidste 

20 år været specialiseret indenfor distribution af fødevare. I dag leverer vi i hele Danmark, og vores kunder er 

store nationale spillere. Vi sætter høje standarder og vil være bedst indenfor kundeservice og 

kundeintegration, bedst og billigst i et 360 graders perspektiv (in- og outbound logistik, disponering og 

warehouse drift) samt ikke mindst vinde vores kunders tillid vha. åbenhed, ærlighed, gennemsigtighed og 

teknologi. 


