
 

 
Kørselsdisponent til vores administration i Terndrup 
 
Vi oplever stadig en stigende organisatorisk vækst og en dertilhørende stor kundeportefølje samt flere 
køretøjer fordelt på forskellige lokationer i Jylland. Vi har derfor behov for ekstra ressourcer til den daglige 
disponering inden for persontransport.  
Vi søger en faglig stærk kørselsdisponent med et højt serviceniveau, som bidrager til at fastholde og sikre 
den optimale udnyttelse af køretøjerne og formår at være forudseende og rutineret i rettidig planlægning 
med styr på detaljen.   
I en travl og til tider hektisk hverdag bliver du ansvarlig for den daglige planlægning, disponering og 
koordination af køretøjerne inden for specialkørsel. Rettidighed sikrer, at planlægningen er så effektiv som 
mulig med service og professionalisme som omdrejningspunkt. Du er desuden garant for en struktureret 
godkendelse af timesedler og faktureringsgrundlag samt ajourføring af vagtplan m.m.  
 
Som kørselsdisponent er din dagligdag præget af at have mange bolde i luften med primære opgaver som: 
 

• disponering, herunder planlægning, koordination med værksted og chauffører samt håndtering af 
ferieplaner, sygemeldinger 

• sætte sig detaljeret ind i kundeaftaler og sikre, at diverse forhold gør sig gældende i såvel planlægning 
som udførelse 

• sikre at gældende regler og retningslinjer overholdes, herunder kørehviletidsbestemmelser og 
kørselsgodkendelser 

• diverse administrative opgaver, herunder telefonpasning, udarbejdelse af ferie- og vagtplan, 
tilbudsgivning m.m. 

 
Et afgørende succeskriterie er, at du er en teamplayer, udviser forståelse for at dine beslutninger er 
forudsætningsskabende for chaufførernes succes ved kunden.  
 
Din uddannelsesmæssig baggrund ikke er altafgørende, men af vores nye kollega forventer vi,   
 

• at du trives i en hektisk hverdag 

• at du har erfaring med kørselsdisponering fra en kommerciel transportvirksomhed og gerne inden for 
persontransport  

• at du er omhyggelig med at løse og færdiggøre opgaver, overholde deadlines samt være undersøgende 
og nysgerrig på nye opgaver 

• at du har erfaring fra kundesamarbejde og drift som primær arbejdsopgave 

• at du brænder for faget og har en naturlig flair for kørselsplanlægning, hvor du skaber struktur og 
klarhed 

• at din imødekommende personlighed viser naturlig interesse for dine kollegaer, og at du formår at 
sætte dig i chaufførernes arbejdssituationer   

• at du har flair for IT 

• at kommunikation og formidling falder dig nemt, ligesom du tager ansvar for dit arbejde og andre 
mennesker  

• at du er struktureret i din tilgang til opgaverne med styr på detaljen, når det er påkrævet 
 
Vi tilbyder gode arbejdsforhold i et uformelt arbejdsmiljø med mulighed for at specialisere sig i en 
nøglefunktion. 
 
Er det dig vi mangler - så send en ansøgning på job@terndruptaxa.dk. 
 

Tlf. 98 33 58 00   •   info@terndruptaxa.dk   •   www.terndruptaxa.dk 
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