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En dag på jobbet med en personlig speditör  

När Suna Canli sätter sig ner vid skrivbordet i början av arbetsdagen vet hon vad hon ska göra först 

– säkerställa att alla avhämtningar, leveranser och transporter under natten och morgonen har 

kommit och gått som de ska. Som personlig speditör åt cirka 20 kunder har hon många bollar i 

luften och varje transport betyder lika mycket. 

– En stor del av mitt arbete går ut på att se till att alla delar av transporten går till som vi har 

kommit överens om med kunden. I de fall någonting försenas eller ändras är det mitt ansvar att 

hitta en lösning som gör att kunden inte påverkas, säger Suna Canli, speditör hos InterEast. 

Suna Canli började hos InterEast 2013, 

inledningsvis som praktikant på 

ekonomiavdelningen. Efter det erbjöds hon 

sommarjobb på trafik-avdelningen och har 

sedan dess arbetat som speditör. 

– Innan jag började hos InterEast visste jag 

inte mycket om spedition. Jag fick lära mig 

yrket direkt på arbetsplatsen av erfarna 

medarbetare och chefer som arbetar med 

det varje dag, det passade mig väldigt bra.  

Det bästa med att vara speditör 

– Jag trivs som speditör eftersom jag 

behöver vara beredd på att vad som helst 

kan hända även om det i grunden handlar om att transportera något från punkt A till punkt B. Det gör 

att ingen dag är den andra lik och det blir aldrig tråkigt.  

Hos InterEast får varje kund en personlig speditör som har ansvar för hela transporten och som 

kunden kan ringa när som helst. 

– Varje kund vet vem de ska vända sig till och att de kan nå personen direkt. Men framförallt att den 

personen kan svara på alla typer av frågor, det skapar trygghet för kunden. Jag känner mina kunder 

väl och vet vilka behov de har, exempelvis om de vill ha löpande uppdateringar under hela 

transporten eller om de är nöjda med att få veta när godset lastas och levereras.  

Alltid ligga ett steg före 

Suna hanterar cirka 170 bokningar varje månad och ibland blir det förseningar. För en speditör gäller 

det då att ligga ett steg före. 

– Om jag under dagen ser att en planerad upphämtning inte gjordes, eller att godset kommer bli 

försenat, ringer jag kunden direkt för att informera och planera framåt. Ibland finns det risk att det 

blir produktionsstopp för kunden om de inte får godset, då löser vi en dedikerad transport som 

omgående hämtar upp och levererar transporten.  

Suna Canli, personlig speditör på InterEast. 
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De flesta dagar efter lunch börjar Suna gå igenom och planera för morgondagens leveranser och 

avhämtningar. 

– Det handlar som sagt om att alltid ligga minst ett steg före. När jag vet vad som ska hända imorgon 

kan jag också planera lösningar för om något annat händer. 

Runt klockan fem stänger Suna av datorn, tar av sig sitt headset och avslutar arbetsdagen. När hon 

började sin praktik hos InterEast för snart fem år sedan hade hon inte som målsättning att bli 

speditör, men idag trivs hon bra både med yrket och på sin arbetsplats. 

 – Det är kul att arbeta i ett familjeägt företag som växer, det är en spännande resa att vara med på. 

Vi har en väldigt bra sammanhållning där alla hjälper varandra och det är alltid kul att komma till 

jobbet. 

InterEast nyhetsrum  
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