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Jeg er oprindelig uddannet indenfor spedition 

og shipping med internationale transporter 

som speciale. Jeg har i mange år arbejdet i 

forskellige transport- og speditionsvirksom-

heder, men altid haft et ønske om at arbejde i 

en handelsvirksomhed med egen transport-

afdeling. Da jeg i 2001 fik muligheden for at 

starte hos SPF Danmark, fik jeg mine ønsker 

om nye udfordringer opfyldt. 

 

Jeg arbejder som transportplanlægger og har 

siden min ansættelse i 2001 haft østlige øer 

som mit ansvarsområde 

Jeg skal som planlægger primært sørge for, 

at avlsdyr og smågrise bliver transporteret til 

den aftalte dag og tid, samtidig med at vore 

biler udnyttes så godt som overhovedet mu-

ligt. Vore transporter bliver udført efter den 

gældende lovgivning, samtidig med at vi sør-

ger for, at dyrevelfærden altid kommer i første 

række. 

 

Siden slutningen af 2006 har jeg derudover 

ansvaret for planlægningen af vore biler i 

UNI-Transport som beskæftiger sig med at 

transportere animalske biprodukter (døde 

dyr) samt fedt- og fritureaffald fra hotel- og 

restaurationsbranchen for Daka i Randers, et 

arbejdsområde i vækst. 

 

I mit arbejde får jeg hele tiden nye udfordrin-

ger som til tider kræver, at man har mange 

bolde i luften samtidig - med andre ord det er 

et job, der aldrig bliver kedeligt. Jeg har i det 

daglige arbejde tæt kontakt med landmænd  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hvor vi i fællesskab løser de daglige udfor-

dringer, samtidig med at en tæt dialog med  

kollegaerne i salgsafdelingen er med til at 

gøre, at opgaverne bliver løst til alles tilfreds-

hed. 

 

Det er for mig vigtigt at arbejde i en virksom-

hed, hvor arbejdsmiljøet bliver prioriteret højt. 

Jeg har nu igennem en længere årrække 

været med i vores kontaktudvalg (samar-

bejdsudvalg). På den måde kan jeg videregi-

ve mine kollegers og egne synspunkter vise, 

at det har min interesse, at vi i fællesskab 

skaber en god virksomhed for alle. 

 

I min fritid spiller jeg squash samt en smule 

fodbold, Derud over prioriterer jeg min tid 

sammen med venner og familie. 

 

 

Ralf Heinrich 

SPF-Danmark 

Vejen 
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