
 

 

Kørselsdisponent / Administrativ medarbejder 
 

Jobbeskrivelse 

Vi søger en faglig stærk kollega, med flair og erfaring for daglig disponering samt andre administrative opgaver til vores kontor i 

Randers. 

Du får en travl hverdag med fart over feltet, hvor du sammen med dine kollegaer bliver du ansvarlig for den daglige drift, 

disponering og koordination af chauffører og køretøjer inden for specialkørsel og handicapkørsel. 

Et afgørende succeskriterie er, at du er en teamplayer og har forståelse for at mange elementer i den daglige drift skal gå op i en 

højre enhed hver dag. Samtidigt er det vigtigt at du trives i en hverdag, hvor der bliver talt meget i telefon med både kunder, 

kollegaer og chauførrer. Ligeledes skal du have lyst til at sætte sig detaljeret ind i kundeaftaler og sikre, at diverse forhold gør sig 

gældende i såvel planlægning som udførelse. 

Som kørselsdisponent ved os, vil din hverdag dagligdag blive præget af at have mange bolde i luften med primære opgaver som: 

• Disponering af kørsel, herunder planlægning og koordination med værksted og chauffører samt håndtering af ferieplaner, 

sygemeldinger, mv. 

 

• Personaleledelse af chauffører og sikre at gældende regler og retningslinjer overholdes, herunder kørehviletids-

bestemmelser og kørselsgodkendelser 

 

• Gennemgang, kontrol og godkendelse af timesedler til løngrundlag 

 

• Administrative opgaver, herunder telefonpasning 

 

Vi er en arbejdsplads, hvor vi sætter pris på en afslappet og uformel omgangstone og hvor der er kort fra beslutninger til handling. 

Vi vil hinanden og værdsætter at der plads til forskelligheder.  

 

Om dig 

Det er en nødvendighed at du er udadvendt og har gode samarbejdsevner og trives i en hektisk hverdag, men vigtigst af alt skal 

kommunikation og formidling falde dig nemt. 

Du skal have erfaring med kørselsdisponering fra anden transportvirksomhed og gerne inden for persontransport. Hvor du har 

været vant til at have drift som primær arbejdsopgave.  

Som person er du fagligt nysgerrig, arbejder struktureret og er løsningsorrienteret, samt har et godt humør 

Din uddannelsesmæssige baggund er ikke altafgørende, men det er vigtigt for os at du besidder en positiv tilgang til tingene, er 

vedholdende og god til at kommunikere.  

Om os  

Terndrup Taxa & Turistbusser A/S er et af Nordjyllands største transportselskaber. 

Vi beskæftiger omkring 230 medarbejder og har mere end 220 enheder på hjul. Hovedkontoret er beliggende i Aalborg – med 

afdelinger i Terndrup, Viborg, Randers og Struer.  

Terndrup Taxa & Turistbusser yder alle former for personbefordring, herunder turistkørsel i ind- og udland, kørsel i stor 

liftbus, VIP-bus samt kørsel i dobbeltdækkerbus. Ydermere udfører vi taxakørsel, kørsel i minibus samt kørsel i skolebus.  

Startdato: Så hurtigt som muligt, samtaler afholdes løbende 

Arbejdssted: Nyholmsvej 3, 8930 Randers NØ 

Arbejdstid: Fuldtid 

Ansøgning: Send os dit CV og en kort ansøgning til job@terndruptaxa.dk. Angiv ”Kørselsdisponent / Administrativ medarbejder” i 
emnefeltet 

Yderligere info: Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Maybritt Toft på telefon 29 22 20 47 

https://terndruptaxa.dk/turistbusser/
https://terndruptaxa.dk/liftbus/
https://terndruptaxa.dk/liftbus/
https://terndruptaxa.dk/vip-bus/
https://terndruptaxa.dk/dobbeltdaekkerbus/
https://terndruptaxa.dk/taxa-koersel/
mailto:job@terndruptaxa.dk

