Medarbejder til kundeservice

Bliv en del af vores team

Er du hjælpsom og smilende?
Og skal du igang med et sabbatår?
Planlægger du at holde et sabbatår fra studierne? Kunne du tænke dig at afprøve dine kompetencer inden for en bred
palette af kontoropgaver og opbygge erfaringer, som du kan gøre brug af senere i dit arbejdsliv? Er du klar til at blive en del
af en spændende virksomhed, som sælger produkter, der til dagligt gør en forskel for borgere, patienter og
sundhedspersonale i kommuner og på sygehuse? Så bliv vores nye studentermedhjælper.
ZiboCare er en virksomhed med fart på. Vi har én mission: At levere mere sundhed for pengene og give alle mulighed for
adgang til hjælpemidler.
Om jobbet
Da vores nuværende studentermedhjælper skal videre,
har vi brug for et nyt sæt hjælpsomme hænder. På vores
hovedkontor kommer du til at få en hverdag, hvor du samarbejder og løser opgaver på tværs af vores afdelinger. Du
bliver en del af vores kundeservice team, men får mange
varierede opgaver, der bl.a. indbefatter:

Du tager ansvar for dine opgaver, som du løser både grundigt og effektivt. Du har gode IT-kompetencer, og det er
en fordel, hvis du er fortrolig med Office-pakken.
Af hensyn til jobbet, hvor du til tider skal sørge for indkøb
og lignende, er det nødvendigt, at du har et kørekort. Du
får stillet firmabil til rådighed i arbejdstiden.

• Håndtering af webshopordrer

Vi tilbyder

• Mindre databehandling i Excel

En innovativ arbejdsplads i rivende udvikling. Et dedikeret og passioneret team af kolleger og et miljø, hvor
teamwork og samarbejde er i højsædet. Vi er ikke bange
for at forandre os og finde nye veje. Vores ønsker at
gøre en forskel for vores kunder og brugerne af vores
produkter.

• Klargøring og afrydning til møder (forplejning)
• Ad hoc-opgaver
Din profil
Som person er du smilende og udadvendt, og du trives i
en hverdag, hvor ingen dage er ens. Du har ja-hatten på
og er altid klar til at hjælpe til, hvor der er brug for en
ekstra hånd.

Løn- og ansættelsesvilkår
Stillingen er en fuldtidsstilling, og du tilbydes en løn, der
modsvarer dine kvalifikationer.

Vil du være med til at gøre en forskel?
Kan du se dig selv i ovenstående? Send os en ansøgning på job@zibocare.dk
- husk at skrive “‘Studentermedhjælper” i emnefeltet.
Stillingen ønskes besat hurtigst muligt. Vi vurderer løbende de ansøgninger, vi modtager. Har du spørgsmål,
er du velkommen til at kontakte Customer Service Manager, Louise Laursen på tlf. +45 76 900 407.
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