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GEODIS som arbejdsgiver? GEODIS som arbejdsgiver?

Om GEODIS Om GEODIS

SOM SPEDITØRELEV HOS OS VIL DU OPLEVE

 Masser af hands-on træning med korte skoleperioder indlagt

 Stort ansvar fra allerførste dag

 Mulighed for faglig og personlig udvikling, der matcher dine evner  
og dine ambitioner

 GEODIS Denmark er certificeret i Investors in People og har  
netop fået sølv-akkreditering

 Positivt arbejdsmiljø præget af kompetence, ansvar, innovation og 
masser af humor

 Ung og dynamisk organisation, hvor du kan være med til at præge 
udviklingen, både lokalt og nationalt
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LOKAL SERVICE, GLOBALT NETVÆRK

 GEODIS er en af verdens største virksomheder inden for spedition  
og logistik. I Danmark er vi ca. 180 medarbejdere.

 Vi leverer logistik dør-til-dør med søfragt, luftfragt, rail, road og 
kurér-service.

 Vi sikrer effektivitet og kvalitet, uanset hvor i verden vores kunder 
har varetransport. Vi opererer med luftfragt, søfragt, road, rail  
og kurérservice.

FIND OS HER
 www.geodis.dk  |  e-mail: info.ff.dk@geodis.com
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