
 

Administrationselev 
Drømmer du om en fremtid inden for administration og kan du godt lide at have 

fart over feltet, så har Skanol måske jobbet for dig. Til vores hovedkontor på 

Aarhus havn søger vi en administrationselev. 

 

Igennem den 2-årige kontoruddannelse hos os får du en unik indsigt i, hvordan en moderne 

skandinavisk transportvirksomhed arbejder. Du vil efter endt uddannelse have en indgående 

viden omkring administration, som kan give dig mulighed for at skabe en spændende karriere i 

Skanol eller være et godt springbræt videre ud i fremtiden. 

Du vil blive en del af et administrationsteam hvor der er der er plads til læring og sparring, i 

en flad organisation med kort til toppen og korte beslutningsprocesser. 

 

Vi kan tilbyde: 

• En spændende elevuddannelse, hvor du får selvstændige arbejdsopgaver 

• Arbejde vedrørende chaufførlønninger – herunder udarbejdelse af løngrundlag og lønkontrol 

• Indsigt i, og arbejde med, overenskomster og køre-/hviletidsbestemmelser 

• Være med til at udvikle og optimere arbejdsgange 

• Mulighed for at præge dine arbejdsopgaverne 

• En uformel og afvekslende arbejdsdag 

• Et arbejde i en dynamisk virksomhed, som fokuserer på personlig og faglig udvikling 

 

Vi forventer at: 

• Du har bestået en EUX, EUD-S eller HG 

• Du er selvstændig, positiv, serviceminded, kvalitetsbevidst og kan lide at have travlt 

• Du har interesse for administration 

• Er udadvendt og ikke bange for at tale med chaufførerne 

• Du er god til at samarbejde og har humoristisk sans 

 

Som elev ved SKANOL får du: 

• Individuel uddannelsesplan 

• Grundig oplæring 

• Personalegoder 

• En uddannelse af høj kvalitet i en anerkendt virksomhed med ordnede forhold  

 

Forventet opstart:  1. september 2020 

 

Er det noget for dig, så send din ansøgning inkl. CV + eksamensbevis til hr@skanol.com og 

mærk den ”Administrationselev”. Vi kalder løbende ind til samtaler. Hvis du har spørgsmål, 

er du velkommen til at kontakte HR-Chef Majbrit Christensen på tlf. +45 24 64 05 03 

 

Vi ser frem til at høre fra dig 

Skanol A/S udvikler og leverer 

sikre og effektive transport- 

og logistikløsninger indenfor 

farligt gods transporteret på 

tankvogn i Norden. Vi råder 

over ca. 200 tankvogne og 

beskæftiger ca. 300 egne 

medarbejdere samt et større 

antal vognmænd. 

 

Skanol har aktiviteter i 

Danmark, Norge og Sverige 

med udgangspunkt fra 

kontorer i Aarhus, Göteborg 

og Oslo. 

 


