
 

 

Talenter efterlyses!  
Er du vores nye speditørelev? 

 

 
 

Vi søger speditørelever, som vil lære alt om godt købmandskab, transport og logistik af temperaturfølsomme 
produkter på køl og frost til hele Europa.   
 
Du bliver en del af en familieejet virksomhed, hvor vi har et godt samarbejdsklima, og lægger vægt på høj 
kundeservice samt medarbejderloyalitet. Vi sætter en ære i den daglige personlige kontakt med vores kunder og 
kolleger. Alle opgaver udføres med et smil, ansvar og ekspertise. Det ligger simpelthen i vores DNA.     
 
Din forudsætning: 

 HHX, EUX – eller HTX, STX eller HF, (suppleret med et 5 ugers EUS5 forløb fra Handelsskolen) 
 

Personprofil: 
 Du er positiv, forudseende og handler proaktiv 
 Du kan lide en afvekslende hverdag og kommer i mål med dine opgaver 
 Du er en teamplayer og kan lide at finde den bedste løsning sammen med kunder og kolleger 
 Du er smilende, servicemindet og udadvendt 

 
Speditørelevuddannelsen: 
Speditørelevuddannelsens varighed er en 2-årig kontoruddannelse med speciale.   
 
Arbejdssted: 

 H. P. Therkelsen A/S – Eksportvej 1 – 6330 Padborg 
 
HPT tilbyder: 

 Et godt fællesskab (vi har pt. 12 elever) og en aktiv personaleforening 
 En stærk og afprøvet plan for din elevtid, hvor du lærer hele virksomheden at kende på 2 år 
 Indflydelse og udviklingsmuligheder i en forretning i rivende udvikling 
 Mulighed for en spændende karriere i HPT efter din elevtid 

 
Ansøgningsfrist:  
Løbende samtaler – Tiltrædelse hurtigst muligt. 
Send din ansøgning og dit CV til: job@hpt.dk, mrk.: ”Speditørelev” 
 
For yderligere oplysninger kontakt: 
Driftschef Flemming Radoor, tlf.: 74 67 52 00 eller HR Chef Jan Sørensen, tlf.: 74 67 51 72  
 

 
HPT er et dynamisk 103-årig familieledet virksomhed, der primært beskæftiger sig med transport og lagerlogistik 
indenfor temperaturfølsomme produkt grupper. Vores fokus er på et højt serviceniveau overfor kunderne samt et 
spændende og behageligt arbejdsmiljø for vores mere end 290 medarbejdere. 
 

 

Læs mere på: www.hpt.dk 

    

 


