
Service koordinator 
til hovedkontoret i Vojens

Brænder du for kundeservice? Kan du bevare overblikket 
over dine deadlines samt holde humøret oppe i en travl 
hverdag? Så er du måske vores nye kollega i serviceafdelin-
gen. 

CERTEX Danmark A/S forhandler, servicerer og udvikler 
løftegrej og kraner til enhver tænkelig løfteopgave. I mere 
end 135 år har CERTEX leveret stålwire og løfteudstyr til in-
dustrien, byggeriet, betonindustrien, Olie&Gas (offshore), 
havne, anlægsarbejder, transport, vind og anden vedvaren-
de energi.

Om afdelingen
Vores centrale serviceafdeling i Vojens består af 2 service 
koordinatorer, 1 teamleder og 1 servicechef. Du vil blive en 
del af en engageret og dynamisk afdeling, hvor vi hjælper 
hinanden med at nå vores fælles mål – god kundeservice. 
Vi er en central afdeling der kontaktes af hele huset, hvor-
for vi sætter pris på gode samarbejdsevner.

Vi har travlt, og derfor søger vi en kollega med lyst til at 
lære nyt.

Vores dagligdag er meget varieret og vi modtager ofte op-
gaver som vi aldrig har prøvet før.

Dine opgaver
- Booking af servicemontører i hele landet
- Fakturering af serviceordrer
- Kundekontakt via mails og telefon
- Håndtering af reparations- og eftersynsordrer i huset
- Specialopgaver af administrativ og koordinerende karakter

Kunder, montører og kollegaer kontakter os for den bedste 
service, og det forventes derfor at du:
- Kan bevare overblikket over dine opgaver – også på travle 
dage
- Har fokus på deadlines samt opfølgning
- Har gode samarbejds- og kommunikationsevner
- Har god forståelse for brug af IT-systemer
- Arbejder selvstændigt men med fokus på fælles mål i 
teamet
- Erfaring med Navision og Outlook er en fordel.

Få 3 måneders grundig oplæring
Alt efter din baggrund sørger vi for at tilrettelægge en op-
startsplan, så du bliver oplært og rustet til at kunne udføre 
dit arbejde godt.

Løn- og ansættelsesvilkår forhandles individuelt.
Stillingen er fuld tid 37 timer pr. uge.

Ansættelse
Arbejdsstedet vil være i vores lokation i Vojens og vi 
ønsker stillingen besat snarest muligt eller senest pr. 12. 
juni 2022.

Trekanten 6-8
6500 Vojens

Sådan ansøger du
Send din ansøgning i en mail til: 
soren.tranholm@certex.dk
Mrk: Servicekoordinator

For yderligere information om stillingen kontakt 
Teamleder, Majbritt Suni på tlf. 74 54 14 37

Vi glæder os til at høre fra dig. 
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