
Hvad kan du?

Tror du på at kundeservice i særklasse er vejen frem, og er kundeservice via telefon og email din
spidskompetence?

Hos Strømlinet har vi store ambitioner og vi er inde i en spændende udvilkling.. Vi har rigtig travlt,
og søger derfor nu den rette nye medarbejder , som kan være med til at at sikre at vores

kundeservice er helt i top. 

Du har erfaring med og en god forståelse for
kundeservice
Du er tilstede og nærværende i dit møde med kunden.
Du har naturligt kundetække , og du elsker, at du er
den, der kan hjælpe kunden videre.
Du har let ved at sætte dig ind i forskellige IT systemer
Du er velformuleret på dansk og engelsk i både skrift
og tale
Du er klar på at forme din egen hverdag i en nystartet
virksomhed, hvor der er fart over feltet, højt til loftet og
masser af udviklingsmuligheder

Hvad skal du lave?

Hvem er du?

 
Kontakt Maria Wieborg: 

M: mw@stromlinet.dk
P: 9339 4020

 

Interesseret?

Du kommer til at besvare
henvendelser fra kunder via mails
og telefonen 
Vi har brug for hjælp til oprettelse
af kunder
Andre forefaldende opgaver - vi er
et team og hjælper hinanden

Kundeservice

Du er solen i telefonen
Du er moden og målrettet i din måde at gå til
opgaverne
Du er selvstændig og både tør, og har lyst til, at træffe
beslutninger, og du er ikke bange for at lave mersalg i
telefonen
Du er åben, hjælpsom og kan smile gennem telefonen
og på skrift
Du er stabil grundig og pligtopfyldende

Hvad kan vi tilbyde?
Mulighed for at præge kulturen i en
fremadstormende virksomhed
At være del af et ungt, dynamisk og
ambitiøst team, hvor vi fejrer
succeserne sammen
Mulighed for personlig udvikling
En fleksibel arbejdsuge tilrettelagt
efter vores åbningstider
Løn efter kvalifikationer

Kundeservice

KUNDESERVICEMEDARBEJDER
 

ANSØGNING
SEND DIN ANSØGNING TIL MARIA WIEBORG PÅ INFO@STROMLINET.DK, OG
SKRIV ”ANSØGNING” I EMNEFELTET. 
VI ØNSKER STILLINGEN BESAT SNAREST MULIGT OG INDKALDER LØBENDE TIL
SAMTALER.
DIN PRIMÆRE ARBEJDSPLADS VIL BLIVE VORES KONTOR PÅ
HOLMSTRUPGÅRDSVEJ 250B, 8210 AARHUS V


