Servicekoordinator til førende virksomhed i Aarhus
Vil du være med til at drive service hos Reno A/S til et helt nyt niveau? Kan du, sammen med dine kolleger,
koordinere servicebesøg, tilkald og montageopgaver i hele landet, med prioritering ud fra kundernes behov og
efterspørgsel? Så er det måske dig vi søger.
Reno A/S tilbyder et spændende og alsidigt job med indflydelse på fremtidens serviceafdeling, hvor du skal
turde udfordre og opfordre til mere service.
Arbejdsopgaver og kvalifikationer
Du har en solid teknisk erfaring eller teknisk flair fra tidligere job, og erfaring med service til kunder. Det har
givet dig den ballast, som du kan bruge i samarbejde med de 19 øvrige i afdelingen. I arbejder tæt sammen
med at planlægge og prioritere serviceeftersyn og hasteopgaver. Du vil modtage mange af opkald fra kunder
og kolleger, nedlukke serviceopgaver samt fakturering.
Din profil
•

•
•
•
•
•

Åbenhed og kommunikation er nøgleord i din hverdag. Din tekniske forståelse gør dig i stand til at tage
dialogen med kunder, leverandører, sælgere og eksterne servicepartnere. Når kunder fortæller om
problemer, tænker du i løsninger.
Du formår at sætte dig ind i tekniske produkter og anlæg
Du har forståelse for tal, og fakturering af udførte serviceopgaver er en naturlig del af jobbet.
Du har formentlig administrativ erfaring, eller er klar på en ny udfordring hvor administration også er
en del af hverdagen
Du sikrer fremdrift på dine opgaver gennem din systematik og struktureret tilgang, samt har det fint
med ad hoc opgaver
Du tager ejerskab og er et robust og roligt gemyt

Du tilbydes
Et fast job i en spændende, videns tung og fagligt stolt virksomhed, som sælger trykluftsudstyr til alle
brancher. Reno A/S er en sund virksomhed hvor trivsel er i højsædet. Du vil naturligvis få en grundig
introduktion og oplæring, samt indgå i et velfungerende team. Ancienniteten er høj, men Reno A/S er stadig
kendt for at sætte trenden i branchen og det skal du være en del af.
Virksomheden har sundhedsforsikring, pensionsordning og kan tilbyde en konkurrencedygtig løn.
Noget for dig?
Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte rekrutteringskonsulent Allan Jessen fra Peak
Rekruttering på 27 79 54 49. Ansøgninger sendes til Allan Jessen på mail: aj@peak-group.dk. Ansøgningerne vil
blive behandlet løbende.

