
AVK-koncernen

AVK-koncernen er global 

markedsleder inden for ventiler og 

brandhaner, som indgår i vitale 

infrastrukturer i form af vand- og 

gasforsyning, spildevandsbehandling 

og brand-bekæmpelse. AVK er 

familieejet og har hovedsæde 

i Skovby/Galten nær Aarhus. 

Koncernen består af mere end 100 

produktions- og salgsselskaber på 

verdensplan og beskæftiger ca. 

4.400 medarbejdere.

AVK International A/S

Hos AVK International kombinerer 

vi vores egen-producerede 

ventiler og tilbehør med produkter 

fra resten af AVK-koncernen 

og markedsfører en komplet 

produktpakke til Kontinentaleuropa, 

Rusland, Centralasien, Kaukasus og 

Nordafrika. Vi beskæftiger ca. 230 

medarbejdere og omsætter for godt 

600 mio. kr. om året.

 

AVK International A/S
www.avkvalves.eu

Kunne du tænke dig at arbejde med planlægning og booking af
gods samt udarbejde forsendelsesdokumentation? Så kan det
være, det er dig, der skal være vores nye kollega.

AVK International søger en shipping-
koordinator til vores internationale
distributionslager

Dit primære formål i stillingen er at sikre booking

af gods til hele verden, udarbejde forsendelses-

dokumentation, indhentelse af tilbud samt servicere

vore salgslogistikkoordinatorer og sælgere med

fragtpriser til brug for afgivelse af tilbud. Du kommer

til at kommunikere med både danske og internationale

transportører. Det er derfor et krav, at du har gode

sprogkundskaber.

Dine arbejdsopgaver

Dine primære opgaver vil være:

• planlægning og booking af eksport- og 

importforsendelser

• udarbejdelse af forsendelsesdokumentation og 

certifikater

• kontering og kontrol af fragtregninger

• udarbejdelse af fragtstatistikker

• udarbejdelse af procedurer og arbejdsbeskrivelser

• indhentelse af fragttilbud

• beregning af transportvolumen og fragtpriser

Hvad kan vi tilbyde?

Som shippingkoordinator på vores internationale 

distributionslager får du blandt andet:

• et spændende job i et international miljø, der er 

præget af vækst og innovation

• gode muligheder for både faglig og personlig 

udvikling

• et uhøjtideligt arbejdsmiljø og en uformel og 

humoristisk omgangstone i hele virksomheden

• ansættelsesvilkår i overensstemmelse med 

stillingens indhold, din uddannelse og din 

erhvervsmæssige baggrund

Hvad forventer vi af dig?

At du har en teoretiske baggrund i transportbranchen

eller fra et lignende job i en eksportvirksomhed.

Derudover lægger vi vægt på, at du:

• har et godt kendskab til det flow, der er mellem 

internt salg, lager og transport

• er udadvendt og god til at skabe og fastholde 

relationer, både internt og eksternt

• går analytisk til værks og arbejder struktureret med 

opgaverne

• er god til at skabe overblik og er vedholdende i din 

arbejdsform

• er ansvars- og kvalitetsbevidst med sans for detaljer, 

og at du har evnen til at finde løsninger

• har gode kommunikationsevner herunder gode 

sprogkundskaber, minimum dansk og engelsk i skrift 

og tale

• kan arbejde selvstændigt, men samtidig er en 

teamplayer med gode samarbejdsevner

• har det rette drive, er vedholdende, følger op og er 

god til at afslutte dine opgaver

• har drive og godt humør

Det vil desuden være en fordel, hvis du har kendskab til

Microsoft AX / D365, men det er ikke et krav.

Lyder det interessant?

Send din ansøgning og CV til hr@avk.dk og skriv

shippingkoordinator i emnefeltet.

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til

at kontakte Kim Nielsen på 87 54 22 47 eller

kin@avk.dk.

Vi afholder løbende samtaler og ønsker stillingen besat

hurtigst muligt. Dog venter vi naturligvis gerne på den

rette person. Alle henvendelser behandles fortroligt.

Vi glæder os til at høre fra dig!


