A/S Poul Larsen
Valborgvej 7
DK-4173 Fjenneslev
Tåstrup afd.
Rugvænget 19H
DK-2630 Tåstrup
CVR: DK 24 39 38 28
VAGT tlf. +45 70 27 90 81

A/S Poul Larsen søger:

#VVS Servicekoordinator

info@as-pl.dk
www.as-pl.dk

 +45 57 80 90 81

Drømmer du om en spændende hverdag,

hvor mange bolde er i luften på samme tid,

hvor din rolle bliver vores stemme udadtil og tonen er

uformel? Har du overblik, godt humør, smil i stemmen og
elsker god service?

Så er det Dig vi søger!
Arbejdsopgaver:
På vores hovedkontor i Fjenneslev vil du komme til at arbejde med mange forskellige typer opgaver, bl.a.:



Besvare et stort antal indgående telefonopkald og kundehenvendelser.



Afdækning af kunders behov og forventninger.



Daglig ordremodtagelse og koordinering af serviceopgaver.



Telefonisk kundeservice og rådgivning.



Oprettelse af serviceopgaver med arbejdsbeskrivelse til montørerne.



Planlægning af montører i samarbejde med serviceleder og projektleder



Bindeled mellem kunder og montører



Udarbejde fakturagrundlag på serviceopgaver



Diverse ad hoc-opgaver
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Dine personlige og faglige kvalifikationer:


Du har en smilende telefonstemme og er serviceorienteret.



Har styr på kundesupport.
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Har god ordenssans og kan holde hovedet koldt, også når der er travlt i butikken.

Kan styre daglig ordremodtagelse og koordinering af serviceopgaver og rekvisitioner.
Gerne kendskab til VVS- branchen (ikke krav).

Du har erfaring med Office pakken, og gerne E-Komplet, ordrestyring eller lignende.

Du er fleksibel og trives med en travl hverdag, hvor det er vigtigt, at du kan prioritere effektivt og
hurtig skabe dig et overblik over opgaver og deadlines

Vi tilbyder:


Et selvstændigt og spændende job, hvor du får et godt tema af serviceledere og
montører som hjælper med at løse dine opgaver










Varig fuldtidsstilling.

Gode og velordnede ansættelsesforhold i en solid virksomhed i vækst.
Nødvendig oplæring.

Personalegoder og sociale aktiviteter
Sundhedssikring

En uformel omgangstone

Løn efter dine kvalifikationer.

En flad organisation, hvor din stemme altid vil blive hørt.

Ansøgning:
Vi ønsker at ansætte vores nye servicekoordinator hurtigst muligt.
Men vi venter gerne på den helt rigtige medarbejder.

Send din ansøgning vedhæftet dit CV til: hl@as-pl.dk
Du er også velkommen til at ringe til

Henning Ljungkvist på Tlf.: 2779 0690 hvis du har lyst til at høre mere om stillingen.
Du kan også besøge os på www.as-pl.dk, hvis du vil vide mere om vores virksomhed.
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