
 
 

Logistikmedarbejder 
Logistikkoordinator eller Shipping Coordinator 
 
A/S Einar Willumsen 
 
A/S Einar Willumsen (EW) blev grundlagt i 1901 og er i dag en moderne leverandør af flavours og compounds til den skandinaviske 
og internationale fødevare- og drikkevareindustri. EW er førende inden for flavours i Norden. Virksomheden har hovedkontor i 
Danmark og et datterselskab i Sverige. På koncernniveau beskæftiger EW pt. ca. 85 medarbejdere. 
 
Vores mission er at være den bedste i branchen. Inden for logistikområdet vil vi derfor med høj service og leveringssikkerhed som 
vores varemærke videreudvikle vores koncept, så vi overstiger kundernes forventninger.  Vil du være med til at sætte dit præg 
på den fortsatte udvikling af digitalisering og automatisering af vores processer og drive projekter inden for logistik?  
 
Arbejdsområde og -opgaver 
Du bliver en del af et logistik team i en international virksomhed, der varetager transport- og logistik flow, såvel internt hos EW 
og ud mod vores kunder.   Vi er et uformelt team der alle arbejder med en høj grad af selvstændighed, men er klar til at hjælpe 
hinanden når det kræves. Teamet omfatter pt. 2 medarbejdere i Brøndby og 1 i Malmø, og da det er helt essentielt vi opfylder 
vores deadlines over for vores kunder, er det vigtigt for os, at vi også kan være backup for og hjælpe hinanden på tværs af 
moderselskabet og datterselskabet. Det betyder at arbejdsopgaverne er meget varierede og omfatter både skrivebordsarbejde 
og fysisk arbejde. 
 
Dine primære arbejdsopgaver vil være inden for områderne: 
 

- Bookning af farligt gods forsendelser på vej, sø og luft. 
- Udfærdigelse af transportdokumenter herunder EMCS 
- Holde styr på udgående ordrer og rettidige leveringer til vores kunder 
- Kommunikere med interne og eksterne kunder 
- Opfølgning på eksterne lagre 
- Plukning og pakning af ordrer til vores kunder 
- Modtagelse, registrering og lagerlægning af råvarer  
- Udvikling, beskrivelse og vedligeholdelse af processer inden for logistikområdet 
- Deltagelse i Lean aktiviteter og digitaliserings/automatiseringsprojekter inden for logistik 
- Tværorganisatorisk samarbejde mellem Brøndby og Malmø 

 
Faglige og personlige kvalifikationer 
Vi forventer, at du har en uddannelse som speditør, shippingassistent, logistics engineer eller anden relevant uddannelse på 
lignende niveau inden for lager/logistik/spedition. Det vil absolut være en fordel, hvis du har kendskab til LEAN samt til optimering 
og styring af logistiske flows med kunden i fokus. Det vil desuden være en styrke, hvis du har kendskab til farligt gods samt praktisk 
erfaring med lagerdrift. Ligeledes vil kursus i ADR og IATA samt truck certifikat blive vægtet højt. Da EW har mange både danske 
og internationale kunder er det vigtigt, at du kommunikerer ubesværet på dansk og engelsk i både skrift og tale. 
 
Som person er det vigtigt, at du er en team player, der formår at kommunikere med forskellige afdelinger og niveauer både 
internt og eksternt. Du har ordenssans, er omhyggelig og struktureret samt har både overblik og evnen til at holde mange bolde 
i luften på samme tid. Du tør udfordre og optimere det bestående og tager gerne initiativ til løbende forbedringer. Arbejdet kan 
være fysisk krævende, så det er en fordel at være i fysisk god form. 
 
Du tilbydes 
Du tilbydes en alsidig stilling som logistikkoordinator i en spændende virksomhed med en lang historie og en generelt høj 
anciennitet, hvor du vil indgå i et uformelt og dedikeret team inden for lager, logistik og spedition. Du tilbydes løn efter 
kvalifikationer, en god pensionsordning samt sundhedsforsikring og kantineordning. Stillingen er en fuldtidsstilling på koncernens 
hovedkontor beliggende i Brøndby. 
 
Ansøgning 

Hvis du er interesseret i jobbet, ser vi frem til at modtage din ansøgning og CV samt anden relevant dokumentation via e-mail på 
job@ewflavours.com. Vi søger tiltrædelse snarest muligt og vil derfor løbende indkalde relevante kandidater til jobsamtale. 
Yderligere information omkring stillingen kan fås hos Operations Manager Karsten Slott Nielsen på telefon 43 45 22 44. 
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