
      

     Great food... and so much more 

 
 

Gate Gourmet en international airline catering virksomhed og er markedsførende inden  for sit felt. Gate Gourmet opererer på b-t-b 

markedet. Vi producerer og afsætter vores produkter over hele verden. Vi har en årlig omsætning på over 10 mia. kr. Gate Gourmet 

er repræsenteret i 30 lande og har 22.000 medarbejdere på verdensplan. Læs mere på: www.gategourmet.com. 
 
 

Kastrup, den 10. november 2011 
 
 

Til planlægning af den daglige trafik samt mandskabsressourcerne i København søger vi en kollega til en stilling 
som:  
 

Planner 
 
 

Jobbet 
Vi leder efter dig som kan hjælpe os med at koordinere og planlægge last og losning af den daglige 
operation samt forestå den daglige ledelse af afdelingens mandskabsressourcer. Du vil blandt andet skulle 
forestå kommunikation med repræsentanter fra vores kunder samt kontrollere afviklingen af den daglige trafik. 
Det primære mål er at vi får garanteret en flydende, komplet og punktlig leverance til vores kunder i henhold 
til de aftalte kvalitetsstandarder. 
 
Du vil fysisk være placeret på vores kontor i Dragør. 
 
Personlige kvalifikationer 

Du skal have stærke analystiske evner og være god til at kommunikere samt samarbejde på tværs af hele 
organisationen. Samtidig er det vigtigt at du har en høj stressterskel, da arbejdsgangen ofte foregår i et højt 
tempo med en flere daglige deadlines. 
 
Faglige kvalifikationer 

Hvis du har arbejdet i en Planner funktion tidligere, er dette en fordel. Samtidig må du gerne have kendskab 
lufthavnen og dets IT systemer, eks. SAS’ IT systemer eller GG’s egne.  Du har et godt kendskab til engelsk samt 
de øvrige skandinaviske sprog.  
 
Tiltrædelse 

Tiltrædelse snarest muligt.  
 
Flere oplysninger 

For yderligere information er du velkommen til at kontakte Transport Manager, Palle Ørting på tlf. 32 47 07 56. 
 
Ansøgningsfrist 

Du bedes fremsende din ansøgning og CV snarest muligt til: Lravn@gategourmet.com snarest muligt og senest 
den 27. november 2011. 
 
Vi gennemgår modtagne ansøgninger løbende. 
 


