
 

SOS Dansk Autohjælp  

Styrker organisationen på drifts- og Serviceområdet   

Vi søger yderligere 1 ny disponent til vores 

nye fælles Disponeringscentral i Køge 

 

Har du lyst til en udfordrende hverdag og kan du sætte det rette fokus 
på vores kunder – så er dette måske jobbet for dig. 

Dine primære arbejdsopgaver: 

 

 Disponering af køretøjer og underleverandører til: 
 Autohjælp 

 Redningsarbejde  
 Sværvognsassistancer samt bjærgning 

 Øvrige assistancer for offentlige myndigheder m.fl. 
 

 Med udgangspunkt i kundens behov, at sammensætte den optimale løsning 

 Planlægning og administration 

 Kundeservice i topklasse   
 Afregning og kvalitetskontrol 
 Kommunikation og opgaveløsning med offentlige myndigheder m.v. 

 
 

Din profil: 
 

 Skal kunne udvise kompetent service på et højt professionelt plan  
 Selvstændig, innovativ og motiverende 

 Gode skriftlige samt mundtlige færdigheder – gerne flere sprog 

 Kan tage ansvar og træffe beslutninger samt evt. have erfaring, fra andre relevante 
Redningstjenester 

 Du kan bevare overblikket og fleksibiliteten i hektiske og pressede situationer 
 Teknisk indsigt,  eller lignende evt.  relevante uddannelser fra Beredskabsstyrelsen 
 Har du erfaring fra anden Vagtcentral eller disponeringscentral vil dette være en fordel 
 Du er god til, at få folk til at føle sig sikre, selv i stressede og hektiske situationer 
 Vi er på en røgfri arbejdsplads 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
Vi tilbyder:  

 
 Et givende og spændende job i et dynamisk team med en spændende og, til tider, hektisk 

arbejdsdag. Du vil arbejde med det nyeste indenfor flåde- og sagsstyrring. 
 Den rette person får gode udviklingsmuligheder i en fast stilling med gode personaleforhold 

og løn efter kvalifikationer 
 Fri uniform – Uniformspligt på centralen 
 Intern uddannelse / relevant efteruddannelse  
 Skiftende arbejdstider fordelt på alle ugens dage ( 12 timers vagter ) – vagtordning efter 

DDN 
 Din ansættelse vil være hos SOS Dansk Autohjælp Køge A/S – Tangmosevej 97 – 4600 

Køge 
 

Jobinterviews vil blive foretaget løbende og den rette ansøger skal være indstillet på, at gennemgå 

en personanalyse – Opstartsdato: Snarest 

 

Interesseret?  

Se mere om SOS Internationel som koncern på www.sos.dk 

 

 

Send din ansøgning og CV til: 600@SOSDAH.dk  

Hvis du har spørgsmål til jobbet kontakt driftschef Reno Nebelong-Ibsen på tlf. 4422 5151 eller 

mobil 3137 0221 – Stillingsbeskrivelse kan rekvireres hos samme. 
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