
Lekolar er det danske datterselskab i den nordiske koncern Lekolar, der ejes af Ikea Group. Lekolar beskæftiger ca. 370 
medarbejdere på nordisk plan. Vi udvikler og indretter lærende miljøer til både skoler, daginstitutioner og Higher Learning. Lekolar 
har siden 2018 ejet den danske skolemøbelspecialist SIS (Nu: SIS by Lekolar), som har indrettet skoler med dansk design i over 90 
år. Lekolar er markedsledende leverandør af møbler, legepladser, legetøj, hobbymaterialer og kompensatoriske hjælpemidler i 
Norden. Lekolar har hovedkontor i Sverige. Den danske afdeling er beliggende i Glostrup – tæt på stationen. 

 

Kundeorienteret intern projektsupporter med en bred viden om møbler 

Lekolars danske afdeling i Glostrup søger en struktureret og serviceminded kollega til vores kundecenter-
team, som består af 8 engagerede kolleger. 

Lekolars primære kundegruppe er offentlige og private daginstitutioner, skoler og Higher Learning. Vi sælger 
til kundegrupperne via vores projektchefer, interne salgskonsulenter og webshop. 
 
Du bliver en del af et team, som ud over at varetage al efterbehandling af en ordre, også tager sig af 
telefonopkald, bestilling af specielvarer hos allerede udvalgte leverandører, indkøb via vores hovedkontor i 
Sverige, opfølgning på leverancer samt bestilling og koordinering af montører. Derudover er opgaverne 
reklamationsbehandling, support til vores konsulenter og hjælp med tilbudsgivning, priser og spørgsmål om 
møbler. 
 
Der vil også være en del af mindre kontrakt-/prisforhandlinger med eksterne leverandører, ligesom du skal 
hjælpe med support og rådgivning til udbudssager. 
 
 
Det forventes, at du: 
- kan møblernes ABC 
- kan kontakte leverandører og finde et hvilket som helst møbel, som vores konsulenter efterspørger 
- taler og skriver flydende dansk 
- forstår svensk og engelsk i skrift og tale – og kan gøre dig forståelig på engelsk i skrift og tale 
- har erfaring med projektorienterede leverancer, da mange forskellige produkter fra forskellige 

leverandører skal samles og monteres på et bestemt tidspunkt hos kunden (alt den koordinering er ikke 
nem og kræver, at du kan håndtere mange deadlines og afbrydelser i din opgaveproces) 

- er struktureret og forstår at holde fokus på de til tider mange igangværende opgaver 
- er serviceminded og vant til at arbejde selvstændigt 
- er selvmotiverende med en god portion humor 
 
Vi tilbyder et spændende og udfordrende job i et godt og socialt miljø med en uformel og åben omgangstone. 
Du får en fuldtidsstilling med fast løn efter kvalifikationer, pensionsordning, sundhedsforsikring og 
kantineordning. 
 
 
Send din ansøgning og CV til HR-ansvarlig Marlene Højhus via mail: marlene.hojhus@lekolar.dk 
inden den 15. juni 2019. Interessante ansøgere vil blive kaldt til samtale løbende. 
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