
 

Kundesupport medarbeider som brenner for kundeservice  
Despec Norway A/S, Tønsberg 

Despec er Nordens ledende distributør av IT- og kontorrekvisita. Med kontorer i Danmark, Sverige, Norge, Finland og Island, kan vi tilby 

skreddersydde og lokale løsninger for å optimalisere våre kunders salg av IT- og kontorrekvisita.  Vi er et proaktivt selskap som kontinuerlig 

utvikler våre tjenester og produkttilbud i takt med et raskt voksende marked, og med det klare mål å være den foretrukne distributør i Norden 

innenfor våre produktkategorier. 

 

Vi er inne i en god vekstfase, og trenger derfor å styrke vår kunde support tjeneste. Til en nyopprettet stilling søker vi derfor en ny kollega. 

Du blir en del av vår Norske salgsavdeling med kontor på Sem rett utenfor Tønsberg. Vi består av 7 dedikerte salgs kollegaer med sterk team 

ånd, høyt under taket og god sparring med kollegaer i en uformell tone, og en humoristisk omgangstone. 

Primære arbeidsoppgaver
Ta imot kundehenvendelser pr telefon og e-post

Ordrebehandling

Returbehandling

Oppfølging av nye kunder

Kvalifikasjoner
Erfaring fra kundeservice-/ ordrekontor

Gode kommunikasjonsferdigheter, med evne til å lytte til kundens behov 

Kjennskap til ERP, gjerne AX

God kjennskap til Microsoft Office, med størst vekt på Excel

Kundefokusert

Forstå vareflyt

Bransjeerfaring en fordel, men ikke et krav

Egenskaper
Strukturert 

Effektiv

Imøtekommende og hjelpsom

God gjennomføringsevne

Gode samarbeidsevner

Selvstendig og selvgående 

Vi tilbyr
Mulighet for hurtig oppstart

En hektisk jobb innenfor distribusjon av IT - og kontor tilbehør

En dynamisk og profesjonell arbeidsplass med uformelle kollegaer

Grundig opplæring ved oppstart av erfarne kollegaer

Lønn etter avtale

Kjenner du deg igjen i denne beskrivelsen, ser vi frem til å motta din søknad og CV på bo@despec.no. Merk emnet som «Kunde support».  

Skulle du ha spørsmål til jobben, er du velkommen til å kontakte Britt Listøl Ørbech på bo@despec.no eller 97139254.  

Vi ser frem til å høre fra deg!

Søknadsfrist er 10.desember 2020. Relevante kandidater vi fortløpende bli kalt inn til samtale.

Stillingsannonse

                                         Engagerede                Dynamiske                   Effektive                   Pålidelige

Leading Nordic distributor of IT supplies and office products
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