
 

søger Shipping Trainee 
Vi har gang i en spændende udvikling, hvor der er fart på. Derfor søger vi en trainee til snarest tiltrædelse.  

Vores hovedaktiviteter er agentur, befragtning, terminal og stevedoring – men vi lader os ikke begrænse. Vi leverer 

del- og totalløsninger inden for Shipping. Vores nye Shipping trainee kommer til at indgå i den daglige drift, hvor vi 

med hands-on tilgang bestræber os på at give en bred uddannelse og viden inden for Shipping. Vi ansætter som ud-

gangspunkt kun trainees med fastansættelse for øje. Derfor er vores forventninger også tilsvarende høje. 

Om stillingen: 

Dagligdagen foregår ligeligt på kontor og på havnene.  

Se eventuelt Wikipedias beskrivelse: https://en.wikipedia.org/wiki/Shipping_agency  

Dine kvalifikationer: 

• Bestået en gymnasial uddannelse – eller anden relevant maritim uddannelse 

• Gode sprogegenskaber i engelsk i både skrift og tale 

• Du er bosat omkring enten Aarhus eller Aalborg eller er villig til at rykke rødderne tættere på 

• Du skal kunne håndtere en hverdag, der til tider kan være presset, og være villig til at lægge den nødvendige 

arbejdsindsats, der skal til for at komme i mål 

• Har du et par år på arbejdsmarkedet eller anden aktivitet efter endt studie på CV’et, gør det bestemt ingen 

ting 

Du skal IKKE: 

• Være typen der vil have et 8-16 job 

• Være bange for at tage ansvar 

• Være bange for at få beskidte hænder  

Vi tilbyder: 

• En god grunduddannelse med gode udviklingsmuligheder  

• En spændende og varieret arbejdsdag hvor to dage sjældent er ens 

• Et spændende miljø hvor man jonglerer med forskellige kulturer – alt fra habitter i Bentley til filippinere i ke-

deldragter 

• Et uformelt arbejdsmiljø  

• Ansvar fra dag ét   

Ansøgningerne behandles løbende.  

Send ansøgning til: ceship@ceship.dk  

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Jesper Bræmer 21273012 eller Palle Gudmann 

21273013. 

Vi glæder os til at høre fra dig!  
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