
SERVICEMINDED OG POSITIV 
KUNDESERVICEMEDARBEJDER
Kunne du tænke dig et job, hvor dine service- og administrative evner er med til at skabe en god 
oplevelse for vores kunder? Og er du samtidig skarp til at kommunikere og arbejde selvstændigt? Så 
er det måske dig, vi søger til en stilling på 37 timer i ugen.

Om jobbet
Som vores nye kundeservicemedarbejder bliver du en del af et velfungerende team, som varetager 
opkald fra kunder, svarer på kundehenvendelser og er i kontakt med vore øvrige afdelinger og 
leverandører. Jobbet kræver, at du er løsningsorienteret, kan bevare ro og overblik i pressede 
situationer og samtidig sikre, at du følger vores virksomheds regler og retningslinjer. Det er vigtigt 
for os, at du altid fremstår høflig og sørger for, at vores kunder får den bedst mulige oplevelse.

Kvalifikationer
• Du er god til at arbejde selvstændigt og tage ansvar for dine opgaver
• Du arbejder struktureret
• Du taler og skriver korrekt dansk
• Du forstår vigtigheden i god, effektiv og ordentlig kundeservice
• Du udviser ro og modenhed - også når du ikke kan give kunder det svar, de ønsker
• Du er snakkesalig og udadvendt
• Du har let til smil, flair for god kundeservice og kan lide at tale med forskellige kundetyper
• Du må meget gerne have butikserfaring eller erfaring fra lignende service jobs
• Du er mødestabil og fleksibel

Vi tilbyder
En spændende arbejdsplads med et godt og dynamisk arbejdsmiljø, rigtig gode kollegaer og et job, 
hvor du får mulighed for personlig udvikling samt mulighed for at gøre en forskel.

Kontakt
Lyder stillingen som noget for dig? Så send en motiveret ansøgning med billede og CV hurtigst 
muligt til job@jacobsenmobler.dk. Vi indkalder løbende til samtale og de rigtige kandidater, vil få 
direkte besked.

Om Jacobsen Møbler
Jacobsen Møbler er et af de 10 største møbelhuse i Danmark med en fysisk butik i Aabenraa. Vi har desuden stor succes 
med markedsføring og salg via vores webshop www.jacobsenmobler.dk, hvor du kan finde mere information om os.


