
STRUKTURERET SERVICEKOORDINATOR/SALGSBACKUP TIL LOVPLIGTIG.DK

Lovpligtig.dk tilbyder et spændende job, hvor høj kundeservice er nøgleordet i bestræbelsen på at være
markedsledende indenfor service og reparation af perimetersikringsløsninger. Vi er i vækst og har
behov for dine planlægnings- og koordinationsevner til at få hverdagen til at glide let og effektivt.

Jobbet byder på alsidige opgaver og et godt arbejdsfællesskab med engagerede og kompetente
kolleger i dit team. 

Hverdagen som servicekoordinator/salgsbackup
Dine arbejdsopgaver varierer, men fællesnævneren er planlægning og koordinering. I tæt samarbejde
med to Key Account Managere og syv serviceteknikere, muliggør du at de kan holde fokus på deres
kerneopgaver.
Du får ansvaret for at varetage modtagelsen af telefoniske og skriftlige serviceopgaver fra kunder, samt
planlægning af opgaverne og opfølgning på udførelsen. Du vil spille en helt central rolle i planlægning af
teknikerenes opgaver på eftersyn, reparationer og montage-opgaver ud fra opgavernes geografiske
lokalitet, serviceaftalen og flådestyring 

Dine primære opgaver bliver:
• Modtage og besvare telefoniske og skriftlige service- reparations- og montageopgaver fra kunder
• Daglig planlægning for udførelse af opgaverne
• Daglig kontrol og godkendelse af timeregistrering fra serviceteknikerne
• Sikre at materialer føres korrekt ind og ud på sager og lagre
• Fakturering af opgaverne
• Sikre opfølgning på servicerapporter, tilbud og igangværende opgaver
• Salgsbackup for Key Account Managere
• Sikre høj kundeservice

Hvad kommer du med?
Det er en fordel, hvis du har nogle års erfaring fra en lignende stilling, men det er ikke et krav. Det
vigtigste er, at du møder nye opgaver og udfordringer med gejst og gåpåmod, samt bidrager til det gode
humør i afdelingen. Derudover sætter vi pris på, at du ytrer din mening og tør sige til, når du ser
muligheder for forbedringer f.eks. på arbejdsgange. Din faglige baggrund kan for eksempel være
kundeservice, back-office salgssupport eller noget tredje. 

Du er:
• Omstillingsparat og kan holde overblik over mange forskellige opgaver på én gang.
• Stærk inden for planlægning, koordinering og prioritering.
• IT-kyndig.
• Detaljeorienteret og struktureret i dit arbejde og kan bevare overblikket
• Serviceminded og har gode samarbejdsevner.
• Smilende og imødekommende i dialogen med kunder

Dine arbejdstider er man-tors 7-15.30 og fre 7-12.00. Gage indeholder pensionsordning og
sundhedssikring.
Stillingen besættes hurtigst muligt, og vi tager derfor løbende kandidater ind til samtale.
Du er velkommen til at kontakte Kjeld Andersen på 2932 8068 for yderligere oplysninger.
Ansøgning og CV sendes til: kja@lovpligtig.dk


