
 

 
 
 
Morgenfrisk kørselsleder/teamleder søges til Dansk Distribution A/S i Århus. 
 
D. 1 marts 2022 udvider Dansk Distribution A/S og åbner en ny afdeling i Århus. 
 
Vi søger derfor en morgenfrisk erfaren kørselsleder til at styre vores distributionskørsel af stykgods i Århus og 
omegn. 
 
Jobbet. 
 

 Varetage den daglige ledelse af kontor og terminal. 

 Disponering og ruteplanlægning i vores operative it-system, samt drift-optimering. 

 Kendskab til Track and Trace, samt scanningsprocedurer. 

 It-kendskab på brugerniveau.  

 Daglig kontakt til chauffører og vognmænd, samt kollegaer i Dansk Distributions øvrige afdelinger.    

 Kundekontakt. 

 Diverse ad hoc-opgaver. 
 
Kvalifikationer. 
 

 Du har erfaring fra en tilsvarende stilling og trives med en hverdag, der sjældent er ens og til tider kan være 
udfordrende og spændende, hvilket kræver du besidder en vis fleksibilitet. 

 Alternativt har du 2-3 års erfaring som distributionschauffør og ønsker at skifte til et lederjob. 

 Godt geografisk kendskab til Århus og omegn. 

 Du er servicemindet og arbejder struktureret, ansvarsfuldt og følger opgaverne til ”dørs”. 

 Du er en holdspiller og evner at bevare overblikket og kan håndtere flere opgaver på en gang. 
 
Vi tilbyder. 
 

 Et spændende job i en virksomhed, der er i en rivende udvikling. (Børsens Gazelle 2020 + 2021 og 
Succesvirksomhed i 2021). 

 Et uformelt miljø med en god omgangstone. 

 Dygtige, erfarne og kompetente kollegaer. 

 Gode ansættelsesvilkår med pensionsordning. 
 
Tiltrædelse. 
 

 Senest 1. marts 2022 – gerne før. 
 
Henvendelse. 

 Venligst send skriftelig ansøgning til Adm. Direktør Henrik Pedersen på mail.: hp@danskdistribution.dk 

 Eventuelle spørgsmål til stillingen kan rettes telefonisk til Henrik Pedersen på 40646704 
 
Om Dansk Distribution. 
 

 Dansk Distribution er et 100 % dansk ejet aktieselskab. 

 Selskabets primære aktionærer er større veletablerede vognmandsselskaber. 

 Vi udfører transport og distribution af stykgods, samt part- og full-loads i hele Danmark fra dag til dag. 

 På dagligt niveau beskæftiger vi ca. 700 lastbiler. 

 Vores kontorer og terminaler er beliggende i henholdsvis Karlslunde, Taulov, Århus og Nørresundby. 

 For yderligere information besøg eventuelt vores hjemmeside http://www.danskdistribution.dk 
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