STUDENTERMEDHJÆLPER
TIL ITD HUSETS RECEPTION I PADBORG

ITD

Lyren 1, 6330 Padborg

ANSØGNINGSFRIST
Har du sabbatår, og har du lyst til at være med
til at være vores smilende ansigt udadtil? Kan
du se dig selv i en dagligdag, hvor du taler med
personer fra det meste af Europa, når du besvarer og viderestiller telefonopkald og tager
imod gæster, der kommer til ITD Huset? Og
kan du lide at lave forskellige praktiske opgaver som for eksempel posthåndtering, arkivering, indtastnings- og sorteringsopgaver? Så
er det måske noget for dig at blive studentermedhjælper hos ITD-koncernen.

HVIS DU HAR SPØRGSMÅL
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Pia C. Higgins
på +45 4159 1018 eller mail pch@itd.dk.
Vi glæder os til at få din ansøgning, så skynd
dig at sende den via linket. Jo før, jo bedre –
for vi lukker jobopslaget, så snart vi har fundet
den rette kandidat.

6. februar 2022

SØG JOBBET HER
https://app.jobmatchprofile.com/yeahhs

KONTAKT

Pia C. Higgins
M: +45 4159 1018
E: pch@itd.dk

Jobbet er på 37 timer om ugen, men vi kan
tilpasse timetallet, så du eventuelt kan dele
jobbet med en anden studentermedhjælper,
hvor I har hver jeres faste, ugentlige arbejdsdage.
Du bliver en del af Intern Service, hvor du får
tre til fire kolleger, og hvor du refererer til HRchefen.

OM ITD

DINE PRIMÆRE OPGAVER
Dine opgaver vil være:

ITD er en privat brancheorganisation
for de professionelle transport- og
logistikvirksomheder. Vi rådgiver og
skaber netværk for vores ca. 700
medlemsvirksomheder, som vi også
hjælper med målrettede værktøjer. Vi
varetager transport- og
logistikbranchens interesser politisk
nationalt og internationalt og tror på, at
fremtiden tilhører den effektive, digitale
og grønne transportør. Så vi går forrest
i digitaliseringen af dansk
vejgodstransport gennem vores
videnscenter ITD Logtech Hub, ligesom
vi understøtter den grønne omstilling.

• Afløsning i reception og telefonomstilling –
primært eftermiddag indtil kl. 17.00.
• Intern postomdeling
• Håndtering af udgående post
• Arkivering, indtastning og sortering af
dokumenter
• Budkørsel og andre forefaldende opgaver
ved behov.
OM DIG
Vi forventer, at du
•
•
•
•
•
•

taler og skriver dansk
taler engelsk og/eller tysk
kan arbejde selvstændigt
er hurtig til at sætte dig ind i nye opgaver
har kørekort til personbil
gerne har erfaring fra andre fritidsjobs.
Læs mere om os på itd.dk

ITD-koncernen beskæftiger 230 dygtige
medarbejdere af mange forskellige
nationaliteter. Vi har hovedsæde i
Padborg samt kontorer i København,
Aarhus og Bruxelles og er
repræsenteret i 11 andre lande via
datterselskaber. Vores kommercielle
datterselskaber, FDE A/S og VIALTIS,
betjener primært transportkunder i hele
Europa med momsrefusion og
betalingsløsninger
til motorveje.

