Svensk- og engelsktalende kundeservicemedarbejder med
flair for salg søges til online medievirksomhed i høj vækst
-

Fuldtid, deltid og studiejob

Elsker du at hjælpe andre, yde en ekstraordinær god service, samt sikre et stigende salg? Har
du erfaring med enten kundeservice, salg eller account management?
Vi tilbyder et anderledes kundeservice job i et ungt og ambitiøst miljø med veluddannede
kolleger fra hele verden, hyppige fredagsbarer og kunder som elsker vores produkt.

Om os
AWM Network er en del af en virksomhedsgruppe på tre selskaber, som arbejder med
international online marketing for nogle af Europas største brands og online annoncører. Sidste
år oplevede vi stor vækst, vi åbnede i flere nye lande og fordoblede næsten antallet af
medarbejdere. I år forventer vi at vokse med mere end 100 %, og du kan blive en vigtig del af
denne udvikling.
Den høje vækst giver vores medarbejdere mulighed for at gøre hurtig karriere, at udvikle sig
personligt, og for at opleve en marketing revolution på helt tæt hold.

Jobbet
Som kundeservicemedarbejder hos AWM Network bliver du en vigtig del af en hurtig voksende
afdeling. Dine opgaver indbefatter blandt andet telefonisk kvalificering/vurdering af potentielle
kunder, vedligeholdelse og administration af potentielle i vore systemer og op- og krydssalg af
vores produkter på tværs af vore interne kanaler.
Stillingen giver dig rig mulighed for faglig udvikling, idet du vil indgå i tæt samarbejde med
salgsafdelingen, samt blive facilitator for mulige forbedringer i kundeservice.
Afdelingen er i stor vækst, hvorfor der er gode udviklingsmuligheder i flere forskellige retninger,
som f.eks. account management, online marketing, business development eller ledelse.

Din profil
For at komme i betragtning til jobbet, skal du;
●

tale og skrive svensk og engelsk

●

er overbevisende og klar i telefonen

●

have erfaring med telefonisk kundeservice eller -salg

●

være videbegærlig og god til at sætte dig ind i, samt at huske, ny information

●

have overblik og en god omstillingsevne - selv under pres

●

kunne holde hovedet koldt under pres

●

være smilende og have en god ‘telefonstemme’

●

arbejde struktureret

●

arbejder godt i et team

Det er en fordel, men ikke krav, hvis du:
●

har interesse for online markedsføring

●

kan kommunikere på flere end overstående sprog

Vi tilbyder
●

konkurrencedygtig løn efter kvalifikationer

●

intern uddannelse i forskellige retninger

●

gode karriere muligheder

●

sjove sociale arrangementer og fredagsbarer

●

en stærk og social firmakultur

●

fridag på din fødselsdag

Arbejdstid: Placeres, efter aftale, hverdage/weekend mellem 09:00-20:00
Arbejdssted: Høffdingsvej 34, 2500 Valby
Ansøgningsfrist: Løbende

Søg jobbet
Send en skriftlig ansøgning samt dit CV til:
Customer Service, Team Leader, Jessika Dahlgren på: jd@awmnetwork.com.

Mærk e-mailen med emnet “Kundeservicemedarbejder”. I e-mailen bedes du bedes du oplyse,
hvornår du tidligst kan starte. Mere information om jobbet kan fås hos Jessika Dahlgren på +45
23 95 63 40.
By applying for this position you understand we will process your personal
information for recruitment purposes only. As part of the screening process, we
may gather more information about candidates by reviewing your social media
profiles, including but not limited to Facebook and LinkedIn. When the recruitment
process is over, we will either delete your data, or with your consent we will store it
in our database for future internship opportunities.

