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MTS expanderar och söker trafikplanerare/bildirigent 

 

Det går bra nu... 

Som en del av MTS fortsatta expansion och utveckling söker vi nu trafikplanerare/bildirigent.  

Tveka inte, skicka in din ansökan eller kontakta oss redan idag! 

 

Om MTS: 

MTS Malmö Transport & Spedition AB är ett logistikföretag inom Rhenus-gruppen som är 

specialiserat på transport- och speditionstjänster mellan Skandinavien och Central/Östeuropa 

inklusive Turkiet. Med våra egna ekipage, gedigna branscherfarenhet och engagerade personal 

erbjuder vi våra kunder trygga, snabba och kostnadseffektiva logistiklösningar. 

Företaget sysselsätter idag ett 70-tal ekipage varje vecka och utför alla typer av vägtransporter. 

Allt från kompletta bilar till parti- och styckegods samt tempererade transporter. MTS har en 

terminal på 2050 kvadratmeter. I anslutning till terminalen har vi även vår egen verkstad. 

MTS omsätter strax över 145 miljoner. 

 

Vi söker dig som har erfarenhet av trafikplanering/bildirigering sen tidigare. Tillsammans med vår 

trafikgrupp kommer du att se till att vår trafikflotta disponeras på ett effektivt sätt och att våra 

kunder får sina uppdrag utförda enligt sina önskemål. Du är en lagspelare, stresstålig, noggrann, 

engagerad, strukturerad och serviceinriktad. Du kommunicerar obehindrat på svenska och engelska 

och är van vid mycket kundkontakt. Om du dessutom behärskar tyska eller något annat språk är 

detta meriterande. Grundläggande datorkunskaper är ett krav. Det är meriterande om du har 

grundkunskaper inom tullrutiner. God kännedom om geografin i Öst- och Centraleuropa är också 

önskvärt.  

 

Arbetsuppgifterna består bland annat av: 

- Ha daglig kontakt med kunder, leverantörer och agenter 
- Bestämma, disponera och skicka lastorders till fordonsflottan. 
- Ha daglig kontakt med våra chaufförer. 
- Ta fram prisuppgifter vid transportförfrågningar. 
- Ansvara för information knuten till transporten. 
- Ansvara för frakthandlingar. 
- Dataregistrering samt taxering av sändningar. 
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Krav: 

• Dokumenterad erfarenhet av liknande arbetsuppgifter sen tidigare, gärna med referenser 

• Behärska svenska och engelska i tal och skrift. 

• Grundläggande datorkunskap 

 

Vi erbjuder dig: 

En heltidstjänst med tillsvidareanställning. Ett inspirerande och omväxlande arbete i ett företag som 

är i ständig progressiv utveckling. En trafikplanerarroll med möjlighet att vara med och påverka 

arbetsrutiner i syfte att utveckla MTS och nå uppsatta mål och framtidsvisioner. Vi är ett familjärt och 

inkluderande företag som jobbar tätt tillsammans. Vi ser fram emot att träffa dig! 

 

Har ni några frågor angående tjänsten är ni välkomna att kontakta Mats Cederwald på 040 - 383605. 

 

Er ansökan inklusive personligt brev samt CV skickar ni till: 

MTS Malmö Transport & Spedition AB 

Box 210 35 

SE-200 21 Malmö 

Märk er ansökan med ”Platsannons Trafikplanerare/Bildirigent” 

Eller 

Skicka e-mail till: mats@mts-malmo.se 

Skriv ”Platsannons Trafikplanerare/Bildirigent” i ämnesfältet. 

 

Urval av inkomna ansökningar sker fortlöpande. 

 

Välkommen med Er ansökan! 

mailto:mats@mts-malmo.se

