
Skanol styrker organisationen med en ny disponent til hovedkontoret i Aarhus.
Vores nye disponent får ansvaret for overvågning af beholdninger på tankanlæg
samt planlægning af tankvognsdistribution.

Du får en vigtig rolle i forhold til den daglige drift og bliver en del af et stærkt team, hvor 
faglighed og samarbejde er i fokus. Du får reference til logistikchefen og har base på hoved- 
kontoret i Aarhus, men du får også din gang på lokationerne for at sikre god dialog med  
chaufførerne. Bopæl i Østjylland foretrækkes. Du skal være indstillet på at deltage i vagtordninger  
henover weekends og helligdage.

Blandt dine vigtigste opgaver er:
• Overvågning af beholdninger på tankanlæg og planlægning af tankvognsdistribution ved 

hjælp af IT-baserede værktøjer
• Daglig kontakt til chauffører og vognmænd
• Optimering af distributionen i samarbejde med resten af teamet
• Daglig kontakt til kunder
• Opfølgning på den daglige drift

Du motiveres af:
• At arbejde struktureret med komplekse problemstillinger i planlægningen
• En hektisk hverdag hvor tingene går stærkt og er under konstant forandring
• De praktiske opgaver inden for tanktransport, herunder en bred kontaktflade til chauffører, 

vognmænd og kunder
• En præstationsorienteret virksomhedskultur, hvor resultater og stor faglighed tæller

Din profil:
• Du har erfaring med distributionsplanlægning og logistikopgaver
• Du har muligvis erfaring med tankvognsdistribution og farligt gods
• Som person er du initiativrig, vedholdende og robust
• Du har et godt overblik som du evner at fastholde i pressede situationer
• Høj arbejdskapacitet og en fleksibel indstilling til din arbejdstid

Ansøgning mrk. DISPONENT bilagt CV og referencer fremsendes på mail til hr@skanol.com. 
Ansøgningerne behandles løbende. For yderligere information kontakt logistikchef Jan 
Marxen på tlf. 5213 6638.

Vi ser frem til at høre fra dig.

Tankvognslogistik
– planlægning og disponering

www.skanol.com

Skanol A/S udvikler og leverer 
sikre og effektive transport- og 
logistikløsninger indenfor farligt  
gods transporteret på tankvogn  
i Norden. Vi råder over ca. 180 
tankvogne og beskæftiger ca. 
220 egne medarbejdere samt 
et større antal vognmænd. 

Skanol har aktiviteter i Danmark,  
Norge og Sverige med udgangs- 
punkt fra kontorer i Aarhus, 
Gøteborg og Oslo.


