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Lekolar SiS er det danske datterselskab i den nordiske koncern Lekolar. Lekolar beskæftiger ca. 370 medarbejdere på nordisk plan og udvikler og indretter lærende miljøer til både skoler 
og institutioner. Produktplatformen omfatter blandt andet møbler, legepladser, legetøj og hobbymaterialer. Lekolars danske salgskontor ligger i Glostrup, lige ved stationen.   
Vi har en tydelig CSR-politik med etisk regelsæt for vores leverandører og er ISO9001-og ISO14001-kvalitets- og miljøcertificerede. Vi arbejder aktivt med at implementere FN’s 
Verdensmål i hele vores forretning og har fokus på cirkulær økonomi, miljømærkning af produkter og bæredygtighed til fremtidens læringsmiljøer i nordiske daginstitutioner og skoler.  
 

 

 

Kundeservice-/projektmedarbejder 
 
Supportmedarbejder med drive og engagement søges til fuldtidsstilling med opstart hurtigst muligt. 
Lekolar SIS, der er beliggende i Glostrup, søger assistance til vores kundecenterteam. Vores primære kundegruppe er offentlige 
og private daginstitutioner og skoler. Vi sælger til kundegrupperne via aftaler, e-kataloger, webshop samt salgskonsulenter. 

 
Dine arbejdsopgaver vil være kundeservice, herunder: 

• Telefonbehandling, herunder salg 

• Kontakt til kunder om problemer, herunder forsinkelser 

• Kontakt til leverandører og montører 

• Håndtering af mindre møbelprojekter 

• Ordrebehandling  

• Servicering af vores sælgerstab 

• Fremsendelse af ordrebekræftelser  

• Håndtering af reklamationer  

• Oprettelse af kunder, varenumre og andre stamdata  

• Administration af fragt, herunder booking, mankomeldinger og behandling af fragtsager.  

 
Vores forventninger til dig:  

• Du er serviceminded. 

• Du overholder dine aftaler og er arbejdsom. 

• Du har lyst til at lære og er selv opsøgende. 

• Du er serviceminded, igangsætter, ansvarsfuld og løsningsorienteret. 

• Du har gerne erfaring med leverancer, som er projektorienterede – dvs. mange forskellige produkter fra forskellige 
leverandører, som skal leveres og monteres på et bestemt tidspunkt hos kunden. Det kræver, at du kan håndtere 
mange deadlines og afbrydelser i din opgaveproces. 

• Du er struktureret og forstår at holde fokus på de mange igangværende opgaver.  

• Du sørger altid for at have klare linjer i forhold til forventningsafstemning, opfølgning, deadlines og aftalte processer. 

• Du taler og skriver flydende dansk.  

• Du forstår svensk og engelsk på skrift og i tale.  
 
Din profil: 
Som person er du struktureret og detaljeorienteret med høj datadisciplin. Du trives med et mix af ad hoc-opgaver og mere 
rutineprægede opgaver. Du kommer fra en lignende stilling og har en relevant kontoruddannelse.   
 
Vi tilbyder et spændende og udfordrende job i et salgsorienteret team med en uformel og åben omgangstone. Du får en 

fuldtidsstilling med fast løn efter kvalifikationer, pensionsordning, sundhedsforsikring og kantineordning. 

 
Tiltrædelse: Snarest muligt, men vi venter gerne på den rette kandidat. Ansøgningsfrist: Ingen fast dato. Stillingsopslag bliver 
taget ned, så snart den rette person til stillingen er fundet. Send ansøgning og CV til vores HR-ansvarlige Marlene Højhus via 
mail: marlene.hojhus@lekolar.dk. Har du spørgsmål til stillingen, som ikke fremgår af ovenstående beskrivelse, er du 
velkommen til at kontakte kundecenterchef Julie Thorsen på telefon 91 89 01 05. 

http://www.lekolar.dk/

