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EKSPORTASSISTENT – BPI DAIRY INGREDIENTS
International fødevare handelsvirksomhed i vækst søger en erfaren eksportassistent til
vores Dairy Team i Middelfart.

INTERNATIONAL KARRIERE I DANMARK

OM BPI:

OM JOBBET:

OM DIG:

Vi er en dansk ejet virksomhed, som handler med fødevarer globalt.

Du vil stå for den daglige håndtering af
ordrer med alt, hvad det indebærer;
ordrebehandling, booke fragt, udfærdigelse og fremsendelse af shippingdokumenter, fakturering, mm.

Du er grundig og meget detaljeorienteret samt god til at planlægge og
prioritere din tid.

Vi omsætter for godt 1,2 milliard DKK
Du kan finde vores kontorer world wide.
Vi sælger og køber varer i mere end 120
forskellige lande.
BPI A/S har klare vækstambitioner – og er
en virksomhed i en rivende udvikling.
”The BPI Family” består af nøje håndplukkede medarbejdere – vi vil have det bedste
team – og vi tilbyder dig at blive en del af
vores sammenhold.
Vi er stolte af ”The BPI Family”, som er en
perlerække af friske og energiske kolleger
fra mange forskellige kulturer og lande.
Vi er drevet af godt købmandskab.

Du vil blive ansvarlig for koordinering mellem sælger, kunde, leverandør og fragtfører, hvor du vil fungere som tovholder.
Med andre ord vil du få ansvaret for at
få ordren ”fra a til å” i rette tid og med de
rette dokumenter.
Et spændende job med masser af udfordringer i en international virksomhed i
vækst.
Du vil få en travl, spændende og alsidig
arbejdsdag, hvor opgaverne løses i et
samarbejde mellem dygtige, hjælpsomme
og engagerede kollegaer.
Vi vægter frihed under ansvar højt, og du
vil hurtigt få tildelt stort ansvar.
Der vil være mange opgaver med deadlines.

Du er fleksibel, kan arbejde selvstændigt
og er vant til mangeartede opgaver.
Du skal desuden opfylde følgende:
• Erfaring med international handel herunder gerne godt kendskab til:
		 Incoterms – søfragt – internationale
betalingsbetingelser, herunder CAD og
eksportremburs.
• Engelsk på højt niveau er et krav samt
gerne tysk og/eller fransk kundskaber
– og gerne arabisk (ikke krav), da de
mange af vores kunder befinder sig i
Mellemøsten
• Gerne have erfaring med Navision samt
Microsoft-pakken
• Kendskab til handel med fødevarer er
en fordel
• Serviceminded – stor lyst og energi til at
hjælpe både kunder, leverandører og
kolleger
• Initiativrig og god til at samarbejde
• Udadvendt, fleksibel og åben for nye
opgaver
• Kan holde mange bolde i luften og har
evnen til at håndtere ændringer i sidste
øjeblik.
Ansættelse: Snarest muligt.
Vi kalder løbende til samtale, så send din
ansøgning hurtigst muligt.

Kontakt: Tina Kofoed.
E-mail: tik@bpi.nu
Telefon: 51 16 88 58

JOIN OUR BPI TEAM!
BPI A/S - Dairy Ingredients - Brogade 10 - DK-5500 Middelfart - Denmark www.bpi.nu

