Ny kollega til kundeservice hos System Transport
Er du glad, smilende og serviceminded, falder kundeservice dig naturligt, og er tålmodighed en af dine kvaliteter? Så er
det måske dig vi mangler i vores kundeservice afdeling i Herning.
Du vil indgå i et team, hvor hverdagen kan være travl og hektisk, men humøret er højt.
Primære arbejdsopgaver
•
•

At yde rådgivning og service til vores kunder i forbindelse med henvendelser.
At være bindeled mellem kunder og organisationens afdelinger.

Faglige kvalifikationer
•
•
•
•
•

Du sætter kunden i fokus – yder dit bedste, og har lyst til at gøre en forskel.
Du er velformuleret på både dansk og engelsk – såvel mundtligt som skriftligt.
Du har flair for it.
Du er erfaren bruger af Office pakken.
Kendskab til logistik og distribution er en fordel.

Personlige kvalifikationer
•
•
•
•

Du er serviceminded.
Du trives med at arbejde i et kontormiljø med højt tempo.
Du er glad og smilende af natur, og har et højt energiniveau, som smitter af på dine omgivelser.
Du er selvstændig og målrettet, og kan holde flere bolde i luften.

Vi holder løbende samtaler, og ansætter når den rette er fundet.
Hvordan søger jeg?
Har du spørgsmål til jobbet, eller ønsker du at sende en ansøgning, kan du kontakte Cecilie på telefon 22593799 eller
mail cja@systemtransport.eu
Om System Transport A/S
Med dygtige og engagerede medarbejdere, er vi en af markedets førende transport og logistikudbydere.
I Danmark og Polen beskæftiger vi tilsammen 240 fastansatte.

Poznan PL-61-369 · Wagrowska 6 · Tel. +48 61 87 31 904
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Roskilde DK-4000 · Kumlehusvej 1 · Øm · Tel. +45 20 24 06 78
Herning DK-7400 · Transportcenter Alle 19 · Tel. +45 97 22 04 00
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