
ER DU VORES NYE KUNDESUPPORTER?

 
Motiveres du af at yde professionel kundeservice til de mest fantastiske kunder, holde mange bolde i luften 
samt guide, hjælpe og inspirere? Så kan vi tilbyde dig et spændende job i vores kundeserviceteam.

FOKUS PÅ KUNDESERVICE
Du bliver en del af et stærkt team, som er ansvarlig for, at KA Interiør leverer de absolut bedste serviceydelser 
til vores kunder inden for køkken-, møbel- og DIY-industrien. Du og dine kolleger i teamet har mange alsidige 
opgaver, som alle tager udgangspunkt i god kundebetjening. For at blive en del af vores team, er det vigtigt, at: 

• Du er serviceminded. Du har stor lyst til at hjælpe kunderne med at finde den rigtige løsning. Du har en 
positiv, fleksibel og service minded indstilling.

• Du er en teamplayer. Du evner at fordybe dig, men er samtidig en teamplayer, der overholder deadlines.
• Du er omstillingsparat og initiativrig. Når opgaverne kommer til dig, så bevarer du overblikket og har  

smil i stemmen. 
• Du er robust, har et godt humør og en lyst og vilje til at give kunderne en god oplevelse.

ARBEJDSOPGAVER
Vi lover, at du ikke vil have to dage, der er ens, for opgaverne er mangeartede, og der stilles hele tiden nye krav 
til dig. Dine opgaver vil blandt andet omfatte:

• Tegningsassistance
• Tilbudsgivning
• Teknisk rådgivning
• Telefonbetjening
• Sparring med kunder 

Disse opgaver kræver følgende kvalifikationer:
• Mindst to års erfaring fra kundeservice
• Erfaren i brug af Office-pakken og CRM
• Kendskab til AutoCad og Winner
• Kendskab til BC13 eller Navision
• Sprogkundskaber: Tysk, engelsk og gerne svensk og norsk
• Gerne branchekendskab

KA INTERIØR SOM DIN NYE ARBEJDSPLADS
KA Interiør er en virksomhed med fart på. Vi vil udfordre dig både fagligt og personligt. Vi lægger stor vægt på et 
motiverende og positivt arbejdsmiljø med en åben omgangstone. Vi arbejder med frihed under ansvar og med 
stort fokus på de gode resultater.

HVORDAN SØGER DU?
Upload din ansøgning, dit CV og anden relevant dokumentation på vores hjemmeside KA-AS.com.
Har du spørgsmål, er du meget velkommen til ringe til Jan Weirbach på tlf. 76 72 15 98.
Vi holder løbende samtaler. Tiltrædelse snarest muligt.

HVEM ER VI?
KA blev grundlagt i 1991 som en håndværksvirksomhed.
Siden er udviklingen gået stærkt, og i dag beskæftiger vi 90 medarbejdere. I virksomheden er der en uformel stemning med 
korte beslutningsprocesser og et godt sammenhold medarbejderne imellem. Der lægges vægt på gode medarbejderfor-
hold, hvorfor der bl.a. tilbydes pensionsordning, sundhedsforsikring, kantineordning og personaleforening.
KA er Nordens største private label producent af kundetilpassede skydedørsskabe. KA leverer primært til anerkendte for-
handlere i køkken-branchen samt byggemarkeder i Nordeuropa. Takket være en højteknologisk og effektiv produktion og 
især en dedikeret medarbejderstab, har KA markedets korteste leveringstid. 
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