
Padborg, august 2022

DTL A/S søger en eksportassistent til vores team af 
4 medarbejder, som får vores eksport på 1.6 millioner 
grise årligt til at forløbe gnidningsfrit, men som også kan 
tage ansvar og agere bindeled imellem de forskellige 
afdelinger i virksomheden. Er du serviceminded, løsnings-
orienteret og har du overblik og lyst til at være en del af 
en afvekslende, spændende og udfordrende arbejdsdag?

Arbejdsopgaver: 
• Udarbejdelse af eksportdokumenter.
• Løbende dialog med offentlige myndigheder, 
 kunder og kollegaer.
•  Administrative ad hoc-opgaver.
• Agere bindeled mellem forskellige afdelinger i  
 virksomheden.
•  Være en del af et team, som sikrer kunden en 
 god oplevelse.

Faglige kvalifikationer:
• Du har gerne erfaring med udarbejdelse af 
 eksportpapirer (TRACES, logbøger).
• Du kan arbejde selvstændigt og ansvarsfuldt.
• Du har gode IT-færdigheder, gerne erfaring 
 med Navision.
• Du kan begå dig på tysk og engelsk i skrift og tale.

Personlige kvalifikationer:
• Du kan smile i telefonen og holde en god dialog.
• Du er udadvendt og opsøgende.
• Du er struktureret.
• Du er fleksibel og kan holde mange bolde i  
 luften samtidig.
•  Du har gennemslagskraft og dine meningers mod.
• Du motiveres af at få ting til at lykkes.

Vi tilbyder...
Et spændende og varieret job med gode udviklingsmulig-
heder, stærke værdier og gode kollegaer med arbejds-
plads i nye, flotte kontorlokaler i midten af Padborg. Vi 
vægter frihed under ansvar højt. Du vil blive en del af en 
virksomhed i en spændende udvikling, såvel nationalt, 
som internationalt. DTL har gode personaleforhold her-
under god kantineordning, en aktiv personaleforening og 
sundhedsordning.

Løn fastsættes efter kvalifikationer.

Se i øvrigt vores hjemmeside www.dtl-as.dk eller 
kontakt Thorsten Simonsen på tlf. 4033 8526, hvis  
du vil vide mere om jobbet og vores virksomhed.

Seneste ansøgningsfrist 19. august 2022, men der af-
holdes samtaler løbende og vi ansætter så snart vi har 
den rette kandidat.
Ansøgning sendes pr. mail til dtl@dtl-as.dk 

Vi er en stor og stærk enhed, der brænder for at levere 
det bedst mulige produkt til vores kunder. Gennem flere 
års intensivt arbejde har vi skabt et solidt fundament, så 
vi i dag kan nå bredere ud og til flere markeder. Vi er en 
af branchens store spillere og har i dag en mia. omsæt-
ning og beskæftiger ca. 50 personer.

Trading pigs 
the right 

way.

JOBANNONCE

Eksportassistent søges


