
 

Du har sikkert et godt job, måske kan vi tilbyde et endnu bedre! 

Vi søger en kørselsdisponent i vores afdeling for kran, grab og flakbiler i 
Hillerød, på sigt i Allerød.  

Du vil blive en del af et team på 4 kollegaer, som har en spændende og afvekslende hverdag, 
som ofte kan være lidt hektisk.  

SCT Transport er kendt hos vores kunder som en yderst professionel og pålidelig 
samarbejdspartner, hvilket kun opnås gennem konstant fokus på kunden, deres opgaver og 
behov. Det har derfor første prioritet i hverdagen. 

Stillingen kræver en interesse for kranbiler og materiellet. Du skal opmuntre chaufførerne til 
daglig pasning af deres køretøjer, og du skal samarbejde med vores værksteder omkring 
værkstedsopgaver på bilerne. 

Forretningssans, kendskab til entreprenørbranchen, erfaring med kran/grab/flakbiler, 
disponering, IT - kundskaber, godt geografisk overblik på Sjælland er nogle af de kompetencer 
vores dygtige medarbejdere har i spil i det daglige, og som vi har brug for, at du også har. 

Kollegaerne ønsker sig en medspiller, som er ansvarlig, koncentreret og selvstændig i sin tilgang 
til de opgaver, som dagen byder. Du skal være klar til at deltage i det gode samarbejde, hvor 
alle støtter op om hinanden og hjælper, hvor du kan se, det er tiltrængt og ligeledes beder om 
hjælp, når der er behov for det. 

Arbejdstiden er vekslende mellem åbne- og lukkevagt. Der er ligeledes vagtordninger, som du 
skal være klar til at deltage i. 

Ansættelsen vil indebære fastansættelse, løn efter kvalifikationer, pensionsordning, evt. 
involvering i projekter og mulighed for udvikling af faglige kompetencer. 

Har du lyst til at være vores nye kollega, så send en ansøgning med CV til personale@sct.dk. 
senest d. 22/9-2019. 

Ved spørgsmål til stillingen kan du rette henvendelse til kontorchef Lone Degn på tlf. 4838 3842 

SCT Transport A/S er Danmarks største transportvirksomhed indenfor entreprenørbranchen og beskæftiger ca. 300 
medarbejdere. De omfattende transportaktiviteter ledes fra afdelinger i Gilleleje, Hillerød, Roskilde og København.  
Se vores hjemmeside www.sct.dk.         
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