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Accelerator AS
Accelerator AS er et 100 % norskeid firma som ble etablert i 2002. Vi er en trivelig gjeng på 20 stykker
som holder til i helt nye og moderne lokaler på Lahaugmoen litt nord for Oslo. Én av våre ansatte har kost
seg og skal i den forbindelse snart ut i permisjon. Vi søker i første omgang en vikar, men med muligheter
for fast ansettelse når poden greier seg selv og vedkommende dukker opp på plass igjen..
Accelerator AS er et innovativt selskap som søker optimale løsninger for våre kunder, det være seg store
eller små. Vi har 3500 kvm lager hvor vi tilbyr alt fra kortidslagring til avansert 3PL og ad-on i form av
lettmontasje. En hektisk terminal på 1000 kvm tar i mot alt av gods for distribusjon, ompakking, lagring og
cross-docking. På trafikkavdelingen håndterer vi bookinger og transporter, oppfølging, planlegging,
tilpassing, fortolling, prising av alle typer sendinger, med hovedfokus på Europa og Norden - og da som
spesialister på Italia, Tyskland, England og BeNeLux.
Da markedet viser oss tillit ønsker vi oss derfor nå for snarlig ansettelse et hode til, om enn bare i et vikariat
til å begynne med. Mulighetene er imidlertid store for fast stilling etter endt vikariat.

Arbeidsoppgaver
I stillingen, som har mange elementer i seg, nevnes kontakt med kunder, agenter og transportører,
oppdragsregistrering inkludert planlegging og gjennomføring av transporter inn og ut, behandling av
dokumenter inkl. transittdokumenter og tolldeklarasjoner.
Primært ansvarsområde vil være BeNeLux, men med overlapping andre land ved ferieavvikling og ellers
behov.

Arbeidstid
08:00-1600, men noe fleksibilitet utover dette må påregnes.

Ønskede kvalifikasjoner
Vi ønsker oss en erfaren, dedikert, systematisk og nøye person med gode kommunikasjonsevner. Ser helst
at du kommer fra bransjen og gjerne har kjennskap til Sysped (AS400 plattform) som arbeidsverktøy. I ditt
virke må du ha gode engelskkunnskaper både skriftlig og muntlig. Gjerne tysk og/eller fransk, italiensk,
spansk, men dette er ikke noe krav. Økonomi- og tallforståelse er et viktig krav.

Personlige egenskaper
Den som får gleden av en stol hos oss må kunne passe inn i miljøet; et uformelt miljø hvor man til tider må
takle stress, hvor det kan ”gå en kule varmt”. Takhøyden er imidlertid stor. Du kommer inn i et team som
kommer til å ta deg godt i mot og hjelpe deg der det trengs. Dette er et lass vi drar sammen hvor ” vi er vi”
uansett og alle spiller på lag. Betegner du deg som serviceinnstilt, har god arbeidsmoral og er
resultatorientert skal vi sørge for at stolen står klar til deg.

Vi tilbyr
Meget hyggelige og helt nye lokaler, konkurransedyktige betingelser, ingen kjedelige dager.
Lønn etter avtale
Snarlig ansettelse er ønskelig.

Dersom dette er stillingen for deg, vennligst send søknad og CV til linda@accelerator.no
Har du spørsmål til stillingen kan du kontakte Linda Skarphol på 22901144 / 977455757 eller
linda@accelerator.no

