Brug din vindermentalitet
som Commodity Trader
Tag dit første seriøse karrierevalg. Gør brug af din gode intelligens
og energi i vores succesrige virksomhed, Unioil Supply.
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Du behøver hverken at stræbe efter Goldman Sachs, New York
eller London for at booste din karriere. Vi har løsningen på dansk jord hos
forsyningsvirksomheden Unioil Supply A/S i Aalborg:
Realiser dine ambitioner og tag ansvar
for din karriere

Bliv ekspert inden for international handel
med olie og brændstof

Arbejd tæt sammen i et stærkt team med
erfarne medarbejdere

Indgå i et attraktivt arbejdsmiljø med
en sund kultur

Voks i en vækstvirksomhed
Unioil Supply har fokus på dig som vores vigtigste
aktiv. Som medarbejder vil du opleve glæde, trivsel
og personlig udvikling i dit job. Du føler dig stolt over
at løse spændende opgaver med et stort ansvar. Aktivitetsniveauet er højt og vi leverer unikke løsninger
på et globalt marked. De fleste kunder er fra Europa inden for såvel den maritime industri, forsvar og
landbaseret distribution. Vi har en sund forretning
med et stort overskud – menneskeligt, socialt samt
forretningsmæssigt.

Brug dit brændstof hos os
Som Commodity Trader skal du bevare et godt overblik og være beslutningsdygtig på et højt niveau i
pressede situationer. Du er ambitiøs og har masser
af energi, som du gerne vil brænde af på dit job. Du
har med stor sandsynlighed læst en relevant finansiel eller kommerciel uddannelse, og du motiveres af
udvikling.

Det vil du lære:

Det skal du have:

Vær en aktiv del af virksomhedens fremtidige
succes og udvikling

Ambition og mod på at tage ansvar for din
karriere og udvikling

Få et indgående kendskab til oliemarkederne

Interesse og talent for trading

Opnå stor viden og erfaring med Risk Management

Vindermentalitet, energi og intelligens i top

Hold mange bolde i luften

Sans for at udvikle og udfordre dig selv og
dine opgaver

Bevar overblikket i en kompleks og travl hverdag
Udfordre de nuværende og fremtidige operationer
Opbyg relationer med kunder samt leverandører
Hav fokus på struktur og orden

Evne til at fokusere og håndtere flere opgaver
simultant
Team spirit

Vedligehold et højt serviceniveau

Anlæg for at bevare overblik i stressede og
hektiske situationer

Assister med udvikling og implementering
af strategi

Gode sproglige egenskaber og som minimum
engelsk på skrift og i tale
En videregående uddannelse inden for finans,
økonomi, handel eller lignende
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unioil-supply.com

Det vil du få:

Det vil vi gerne have fra dig:

Et spændende og alsidigt job

Ansøgning

Et high performance team med ambitiøse
medarbejdere

CV

En fantastisk arbejdsplads og et flot kontor ved
vandet i Aalborg – en kulturby i rivende udvikling
En arbejdsgiver med fokus på trivsel og sundhed
+22 dygtige og erfarne kollegaer

Eksamenspapir
Referencer
Gerne foto
Evt. video

En attraktiv løn og bonuspakke svarende til
dine kvalifikationer og resultater
En fleksibel startdato – vigtigst er, at du er den
rette profil

Du er velkommen til at kontakte undertegnede, hvis du har spørgsmål.
Vi ser frem til at høre fra dig!

CARSTEN KLAUSEN
Managing Director
Phone: +45 8882 8181

cak@unioil-supply.com

Direct: +45 8882 8103

ICE Chat: cklausen

Mobile: +45 2429 0031

Unioil Supply A/S is 100% owned by Bunker Holding Group A/S, which owns and operates trading and physical supply
operations in 27 countries. Bunker Holding Group employees +700 people worldwide. Bunker Holding Group is a part
of USTC Group with HQ in Middelfart, Denmark.
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