
SCT Transport søger en disponent-
trainee med interesse for lastbiler / 
kranbiler 
 
Vil du blive en dygtig kørselsdisponent? 
 
 
SCT Transport er Danmarks største transportvirksomhed indenfor 
entreprenørbranchen. Vi beskæftiger 350 medarbejdere og flytter til nybygget 
firmaadministration i Allerød i forsommeren 2022. 
 
Vi har travlt og søger en videbegærlig disponent-trainee til vores afdeling for store kraner i 
Hillerød. Derfor søger vi en lærenem trainee, som hver dag brænder for at gøre en forskel.  
Du vil indgå i vores team af dygtige disponenter, der planlægger kørslen for vore store kraner.  
Dit traineeforløb bliver fyldt med alsidige opgaver, der på hver sin måde udfordrer og styrker dine 
kompetencer. Du får ansvaret for dine egne opgaver, men som trainee hos os står du aldrig alene. 
 
Vi kan tilbyde dig: 

• 2 betydningsfulde år, hvor du selv er med til at præge din læring 

• Et traineeforløb som kørselsdisponent 

• Et spændende job med udfordringer og ansvar samt mulighed for personlig udvikling 

• Helt nye og lækre kontorfaciliteter i Allerød, med kantineordning og fitness-forhold 

• En spændende og afvekslende hverdag, hvor dine evner kommer godt i spil 

• At være en del af et velfungerende team, der brænder for at skabe resultater 

• En arbejdsplads hvor alle dagligt gør en stor indsats for at drive en professionel 
transportvirksomhed 

• Et røgfrit miljø og vi foretrækker at du er ikke-ryger 

 
Vi forestiller os at du: 

• Har stor interesse for lastbiler og kraner 

• Er serviceminded og sætter en ære i at levere en høj standard i dit arbejde 

• Er god til at kommunikere i telefon 

• Er positiv i din tilgang til andre mennesker, og er god til at samarbejde 

• Er udadvendt og har et stort arbejdsdrive 

• Kan have mange bolde i luften uden at miste overblikket 

• Er ansvarsbevidst og har fokus på selv at gøre en indsats for at opnå resultater 
 
Ansøgningsfrist: hurtigst muligt 
Tiltrædelse: hurtigst muligt 
 
Mød os på www.sct.dk 
 
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte HR - Karin Jensen tlf. 48383828 / Kristine Sejer tlf. 
48383826. 
Skriftlig ansøgning, cv og evt. relevante referencer bedes fremsendt hurtigst muligt  
på mail: personale@sct.dk. 

http://www.sct.dk/

