
Logistikkdirektøren har følgende 
erfaringsgrunnlag:

• Relevant erfaring fra tilsvarende roller 
 innen logistikk
• Ledelseserfaring/kompetanse
• God IT-kompetanse innen logistikk 
 og planleggingsverktøy
• Fordel med innsikt og erfaring innen 
 toll- og avgiftsbehandling
• Høyere utdannelse innen logistikk/økonomi
• Fordel med erfaring fra internasjonal handel

Logistikkdirektør
Vi søker en engasjert, forretningsorientert og operativ logistikkdirektør som vil ha en sentral 
posisjon i selskapet. Du vil ha stor mulighet til å bidra til videre vekst og får en selvstendig 
rolle med betydelig påvirkningskraft. Som Logistikkdirektør har du lederansvar for medarbei-
dere som håndterer volum på ca. 100 000 tonn fersk og frossen fisk pr år. Stillingen rappor-
terer til CEO og inngår i avdelingsledergruppen. Du vil også få muligheten til å bidra aktivt 
til utvikling og nytenking rundt fremtidens logistikk i en av Norges største bransjer. Coast 
Seafood er innovative og tenker nytt i hele logistikk-kjeden. Ønsker du å være med?

Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser som vil stå i forhold til arbeidsoppgaver og ansvar. 
Selskapet har gode pensjons- og forsikringsvilkår. 
Arbeidssted er Måløy. Arbeidsspråk er norsk og engelsk.

For ytterligere informasjon, ta kontakt med Frode Melsether: frode@coast.no, tlf: 911 63 717
Elektronisk CV med en kort søknad sendes til stilling@coast.no, innen 05.05.2019.
Merk søknaden med: Logistikkdirektør

Expect Excellence                                                 coast.no

Coast Seafood AS er et sjømatselskap som selger sjømat fra Norge til 400 kunder i 65 markeder verden rundt. Volumet vi eksporterer tilsvarer 
100 000 måltider hver dag. Konsernet har i dag ca. 150 ansatte som er fordelt mellom hovedkontoret i Måløy og avdelinger i Bergen, Oslo, 
Haugesund, Dubai (UAE) og Boston (USA). Vi jobber etter slagordet Expect Excellence, som betyr at du kan forvente det beste av våre 
medarbeidere, løsninger og produkter. Som et ledd i vår utvikling, ser vi etter medarbeidere som kan være med oss å utfordre.

Logistikkdirektøren har følgende 
personlige egenskaper:

• Strategisk og analytisk, evner å se 
 helhet og sammenhenger
• Strukturert og systematisk i arbeidet, 
 god prosessforståelse
• Nøyaktig og opptatt av detaljer, kvalitetsorientert
• Stor arbeidskapasitet, selvgående og med 
 sterk gjennomføringsevne
• Gode kommunikasjonsferdigheter
• Gode forhandlingsegenskaper
• Relasjonsbygger


