
 

Autotrans Kolding A/S søger en speditørelev 

Er du klar til en spændende uddannelse inden for logistik- og speditionsbranchen? 

Og har du lyst til en uddannelse i et internationalt miljø med en travl hverdag, så er det måske dig der skal 

være vores nye speditørelev. Vi tilbyder dig en god og alsidig elevuddannelse, som åbner op for mange 

forskellige karrieremuligheder.  

Som vores elev bliver du en del af et solidt team med et godt samarbejde, og fra starten kommer du til at 

indgå i den daglige drift.  

Vi prioriterer din uddannelse meget højt og du får løbende mere og mere ansvar i takt med, at dine 

kompetencer inden for speditionsbranchen udvikler sig. Uddannelsen er en 2-årig uddannelse, som både vil 

foregå hos os og med indlagte skoleophold undervejs. Dette skulle gerne resultere i et højt fagligt niveau og 

et godt grundlag at arbejde videre på. 

Vi vil give dig mange forskellige udfordringer i arbejdsopgaverne, hvor du vil komme omkring alle aspekter i 

forbindelse med vejtransport i Europa. Du kommer til at have medansvar for hele processen fra start til 

slut. 

For at blive speditørelev skal du enten have gennemført en EUX, HHX eller et EUD-S forløb med fagretning 

kontor. Et HG bevis, som omfatter spedition & shipping-specialet, er også adgangsgivende. Var du fyldt 25 

år, da du tog din EUX eller EUD-S, skal du medsende din realkompetencevurdering. Du taler og skriver 

dansk flydende, og du er god til engelsk og tysk i skrift og tale. 

 

Sådan ansøger du: 

Har du lyst til at blive vores nye speditørelev, så send din ansøgning, CV samt relevante bilag til Asger 

Christophersen på asger@atk.dk  

Vil du vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte Asger Christophersen på 76 32 25 30 eller 

asger@atk.dk 

Opstart d. 1. august 2023. Vi behandler ansøgningerne løbende og ansætter når vi har fundet den rette, så 

vi opfordrer til, at du sender din ansøgning hurtigst muligt. 

Vil du vide mere om virksomheden – følg linket: www.atk.dk  

Vi glæder os til at modtage din ansøgning 
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