
 
 
 
 
Kundeservice medarbejder   
 
 

Til vores salgsafdeling søger vi en medarbejder, der brænder for salg og har lysten til at arbejde i en 

sæsonbetonet virksomhed, hvor du bliver en del af teamet i vores interne salgsafdeling.  

 

Du skal sammen med dygtige kolleger give vores mange kunder et højt niveau af personlig service i 

Danmark og på vores eksportmarkeder Tyskland og Skandinavien. 

Du får i tæt samarbejde med kollegerne i afdelingen ansvar for betjening af kunder i forbindelse med 

tilbudsgivning, ordrebehandling, planlægning af forsendelse og øvrig kundebetjening. 

 

Vi tilbyder 
• Et internationalt miljø med gode muligheder for personlig og faglig udvikling 

• En vækstorienteret virksomhed med en stærk position på markedet 

• Masser af daglige udfordringer med varierende arbejdsopgaver 

• Omgangstone som er ærlig, konstruktiv, uformel og præget af godt humør 

• Gode og frie ansættelsesforhold i en meget flad organisation 

 

Vi forventer, at du 
• har gode sprogkundskaber (tysk, engelsk og gerne svensk) 

• arbejder energisk og resultatorienteret  

• har flair for god kundeservice 

• trives med et til tider hektisk arbejdstempo 

• er positiv og har let til smil 

• er systematisk og har et godt overblik 

• har gode IT kundskaber og gerne kendskab til Navision eller tilsvarende ERP-system 

• er god til at arbejde i teams 

• arbejder struktureret og ikke er bange for selv at tage ansvar  

• kan bevare overblikket i stressede situationer 

• gå på mod i forhold til evt. nye arbejdsopgaver 

• har teknisk flair, og gerne et praktisk håndelag 

 

PLUS A/S udvikler, designer og markedsfører en bred pallette af produkter, som primært er rettet mod 

indretning af haver og altaner. Produkterne afsættes gennem byggemarkeder og webshops i Skandinavien 

og den øvrige del af Europa. PLUS A/S er inde i en positiv udvikling båret af innovation og et stærkt 

salgsfokus.  

 

Har du lyst til at blive en del af det nye PLUS team, send venligst din ansøgning pr. mail til hl@plus.dk 

senest 6. august 2019.  

Se mere omkring virksomheden på plus.dk 

 

 

 


