
 

   

 

 
 
 
 

 
SHIPPING MANAGER  
 
Har du et skarpt blik for transport optimering og erfaring med shipping? Er du en service-
minded blæksprutte, som trives med deadlines? Drømmer du om et job, hvor du kan påvirke 
den videre udvikling af en spændende international virksomhed, som er solidt funderet i Nak-
skov? Så læs med her!  
 
Vores nuværende Shipping Manager ønsker at gå på pension sidst på året. For at få en fornuftig 
overlevering af arbejdsopgaver, ønsker vi at ansætte en Shipping Manager til tiltrædelse i sommeren 
2018.  
Som Shipping Manager hos Nordic Air Filtration bliver du en del af en international organisation 
og får det daglige ansvar for shippingafdelingen på virksomheden i Nakskov. Vores produkter af-
sættes til hele verden.  
 
Jobbet 
Du vil sammen med én medarbejder få det daglige ansvar for aktiviteterne i Shipping afdelingen.  
Det indebærer at du i tæt samarbejde med de andre afdelinger er med til at optimere firmaets ar-
bejdsgange og processer.  
Derudover inkluderer dine ansvarsområder:   
 
• Planlægning og bookning af transport i koordination med pakkeri, produktion og produkti-

onsplanlægning 
• Udarbejde forsendelsesdokumenter / følgesedler 
• Kontakt til speditører 
• Kontrollere og godkende transportfakturaer på basis af tilbud / aftaler 
• Informerer og sender forsendelsespapirer til kunderne 
• Rembursbehandling 
• Udfærdige oprindelses- / eksportcertifikater 
• Videreudvikling af afdelingen, herunder processer, nye samhandelspartnere mm 
 
Din profil 
For at få succes i stillingen er det nødvendigt, at du har erfaring fra logistik/shipping med et solidt 
kendskab til international fragt. 
Du kan være speditions- eller shipping uddannet, men det er ikke absolut nødvendigt. 
 
• Du kan bevare overblikket i en travl hverdag. 
• Du er af natur empatisk og hjælpsom. 
• Du har god forståelse for ERP-systemer. Kendskab til Microsoft Dynamics Navision er en 

fordel. 
• Kendskab til Consignor booking system vil ligeledes være en fordel. 
• Du taler og skriver flydende dansk og engelsk, og gerne tysk 
• Du er proaktiv og trives med at have mange projekter i gang og evner at få dem ført til ende. 
• Du har generelt en god forretningsforståelse. 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Vi tilbyder 
Du bliver en del af en solid og spændende virksomhed med engagerede og rare kollegaer. Din hver-
dag bliver alsidig og udfordrende, med frihed under ansvar og gode muligheder for personlig udvik-
ling. Du tilbydes en lønpakke som fastsættes i forhold til dine kvalifikationer.  
 
Interesseret? 
Er du den Shipping Manager vi leder efter, så send os dit CV og ansøgning. Selvom vores nuvæ-
rende Shipping Manager først fratræder sidst på året, vil vi gerne finde den rette til stillingen i god 
tid, således at en overlevering af arbejdsopgaver sker på en ordentlig måde af hensyn til vores kun-
der.  
Ansøgningsfristen er derfor fastsat til mandag den 30. april 2018.  Vi inviterer løbende kandidater 
til samtale, hvorfor den rette kandidat kan være fundet, inden ansøgningsfristen udløber. Har du 
spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Purchase & Logistic Manager Henrik 
Frandsen på 50 89 49 06.   
 
Om Nordic Air Filtration 
Nordic Air Filtration er en del af Hengst Filtration, som er en global virksomhed med mere end 
3000 medarbejdere fordelt rundt om i verdenen, som alle sammen sikrer, at de leverede løsninger 
opfylder fremtidens krav, og er i overensstemmelse med de nyeste teknologier og optimeret til de 
faktiske driftsmiljøer. Der stræbes efter at være verdens valg for deres produkt. Derfor er der hele 
tiden fokus på udvikling af innovative løsninger der øger ydeevnen og reducere driftsomkostninger. 
Samtidig arbejder virksomheden hele tiden på at udvikle nye unikke produkter til de globale kunder, 
hvor det er sat i højsædet at kunden skal føle en merværdi. 
Læs mere om Nordic Air Filtration på www.nordic-air-filtration.com 


