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Fagområde
Logistik & Spedition

Typiske arbejdsområder:

Kundeservice
Varemodtagelse
Logistik
Fremsendelse
Spedition
Planlægning
Ekspedition
Koordinering og 
handling af flyafgange
Trafikplanlægning
Procesoptimering
Rådgivning om 
fortoldning og 
sikkerhed

HVEM ER MEDLEMMERNE INDEN  
FOR LOGISTIK & SPEDITION?
Fagområdet er karakteriseret ved stor bredde. Nogle har 
krævende roller i forhold til planlægning og processtyring af 
produktion, handel og transport. Andre varetager helt prak-
tiske lager- og pakningsopgaver. Gennemgående er arbejdet 
kendetegnet af højt tempo og skiftende opgaver. De har en klar 
opfattelse af deres faglighed, som de deler med deres nærme-
ste kollega, der typisk har samme funktion.

TILGANG TIL JOBBET
De er servicemindede og omhyggelige i deres arbejde. De arbej-
der struktureret, løser mange opgaver og har et højt arbejdstem-
po.

SÅDAN BINDER DE DANMARK SAMMEN 
Mange led skal hænge sammen i proceskæderne i forbindelse 
med produktion og transport af varer fra bestilling til leverance 
hos kunden. I deres forskellige funktioner spiller medlemmerne 
inden for logistik og spedition vigtige roller for at sikre effektive 
og smidige processer. Kontrol og kvalitetssikring er i fokus. 
Det samme er at skabe gode kundeoplevelser og relationer til 
andre fagligheder, som de ofte arbejder sammen med både i og 
uden for huset.

80%   20 % 
3,7 % 
AF HK/PRIVATS 
MEDLEMMER 
ARBEJDER INDEN 
FOR FAGOMRÅDET. 

tilbud fra HK/Privat
”Eventuelt noget lederkursus på et senere 
tidspunkt, når jeg skal til det. Det må 
gerne være i nærheden af, hvor jeg bor, 
selv om man selvfølgelig godt kan køre 
efter rigtige kursus. Men det må gerne 
være sådan, at man kan komme hjem til 
normal tid.”

muligheder og fremtid 
”Mit arbejdsområde er blevet større. Nu 
har jeg med de danske sites at gøre, hvor 
der er shipping ud af landet mange steder 
fra. Jeg sidder i en konsulentrolle. Hvis jeg 
får det, som jeg gerne vil have det, vil jeg 
bedre kunne gå ud og lave flere arbejds-
beskrivelser af situationer, som kan blive 
standarder i hele organisationen.”

krav til faglig udvikling
”Charmen ved at være i en lille lufthavn er, 
at jeg kan følge med i hele dagens program. 
De andre i de større lufthavne bliver mere 
specialiseret, og de går bare med en telefon 
og arbejder i deres lille afgrænsede område. 
Men der er meget organisering i løbet af 
dagen, hvis der er en, der er syg, så skal 
jeg forsøge at få alle fly afsted til tiden og 
dække ind, hvor der er behov. Der er rigtig 
meget kommunikation - det er vigtigt, også 
når vi er under pres.” 

MEDLEMMERNE OM



Forandringer 
udfordrer 
fagligheden

De fire jobroller inden 
for Logistik & Spedition
Medlemmerne kan opdeles i fire gennemgående roller i virksomheden. Rollerne beskriver bestemte funktioner, opgavetyper og 
kompetencer. De fleste medlemmer har job, der indeholder elementer fra flere af rollerne.

KOORDINATOR
Smidige overgange i de centrale arbejdsgange
⁄ Sikrer optimalt samspil mellem elementer i virk-

somhedens forretningsprocesser, så de foregår 
så effektivt og værdiskabende for forretningen 
og for kunderne som muligt.

⁄ Formidler information, overleverer opgaver og 
skaber smidige overgange i  interne og eksterne 
arbejdsgange i forhold til leverandører, samar-
bejdspartnere og kunder.

⁄ Agerer tovholder på produktionsprocesser og 
mindre procesudviklingsprojekter.

KONTROLLANT
Grundlag for overblik og effektivitet i forretningen 
⁄ Sikrer systematisk brug og registrering af data i de 

it-systemer, der er centrale for forretningen.
⁄ Overholder procedurer og arbejdsgange, så virksom-

hedens strategier og værdier efterleves.

DRIFT
Alt det nødvendige praktiske arbejde med pro-
cesser, systemer og varer
⁄ Behandler og registrerer sager, bestillinger og 

diverse oplysninger i virksomhedens it-systemer.
⁄ Løser praktiske opgaver såsom lagerarbejde med 

pakning og udpakning af varer.
⁄ Finder løsninger på ad hoc-udfordringer inden for 

logistik, spedition, transport.

Konkurrencen er intensiveret 
med en fortsat øget automatisering og 
effektivisering. I nogle virksomheder vil 
opkøb, fusioner og/eller outsourcing 
sætte yderligere pres på fagområdet. 
Kundeforståelse, kommunikation og øget 
fokus på kvalitetssikring og effektivt sam-
spil i alle delprocesser bliver afgørende 
fremover. I alle led vil der blive krævet 
bevidsthed om kundebehov og selvstæn-
dighed og ansvarstagen i forhold til kvali-

tetssikring af egne opgaver og leverancer 
i det samlede forløb.  

Fremtidens medarbejdere inden 
for logistik og spedition har en dyb og 
bred forretningsforståelse. De spiller 
en selvbevidst rolle med at skabe gode 
kundeoplevelser, levere værdifuld udvik-
lingsinput og beslutningsgrundlag samt 
optimere proceskæder og arbejdsgange, 
så forretningen styrkes og er konkurren-
cedygtig.  

KONSULENT
Indsigter i processer, kunder og dyb specialviden 
om handel og transport styrker forretningen
⁄ Bidrager til udvikling af standardprocedurer, løbende 

procesoptimering samt andre udviklingstiltag internt og 
mod kunder.

⁄ Leverer sparring og rådgivning til ledelse og andre dele 
af virksomheden om fx logistik, handl log transport.

⁄ Er med til at styrke oplevet kvalitet i kontaktpunkter, 
kommunikation og service ud fra erfaring med området.

CHEF OM LOGISTIK & 
 SPEDITIONS FREMTID
”Vi skal udnytte vores systemer mere. 
Vi vil hellere ofre noget på automati-
sering, som kan frigive ressourcer. Vi 
skal ikke reducere medarbejdersta-
ben, men tænke i bedre løsninger og 
opdatere vores skarphed og kreativi-
tet. På den måde frigives kræfter til at 
forbedre aktiviteter ud mod kunderne, 
der kan styrke den samlede kundeop-
levelse/tilfredshed, så vi kan holde 
på kunderne og forhåbentligt vende 
udviklingen.” 

CHEF OM LOGISTIK & 
 SPEDITIONS VÆRDISKABELSE
”Lagermedarbejderne skal have forstå-
else for egen plads i forretningen og i 
processen. Hvordan vi laver overskud i 
virksomheden, og hvordan bevæggrun-
dene er hele vejen igennem. Det er 
nødvendigt at være løsningsorienteret 
og selvstændig.”  


