Deltidsmedarbejder til kundeservice, med forkærlighed for
at levere ekstraordinær service
Jobbet
Vil du være med til at hæve standarden inden for IT service løsninger?
Trives du i en ambitiøs IT servicevirksomhed med store vækstmål?
Har du en positiv indstilling til en travl og udfordrende hverdag?
Så er stillingen som Deltidsmedarbejder til kundeservice hos ADmire, måske noget for dig.
Vi søger en alsidig deltidsmedarbejder til vores kundeservice, som udfører en lang række indgående
og udgående lettere tekniske supportopgaver.
Det kan være håndtering af fejlmeldinger, fejlsøgning og administrationsopgaver via telefon og ticket
system. Samtidigt løses der andre opgaver hovedsageligt omkring IT udstyr.
Vi forventer at du kan arbejde 2-3 dage om ugen, placeret primært om aftenen og i weekenden.
Der vil være mulighed for at arbejde hjemmefra efter grundig oplæring.
Du kan arbejde selvstændigt og fungerer godt i en afdeling hvor der er meget travlt, med glade
kollegaer med nogenlunde humor.
Om dig
Det er en forudsætning at du har en ren straffeattest.
Vi forventer kendskab til office og et bredt IT kendskab generelt.
Det er en fordel hvis du tidligere har arbejdet i en support funktion.
Endvidere forventer vi at du er..
•
•
•
•
•
•
•

hurtig til at lære nye ting
selvstændig, pligtopfyldende og ansvarsbevidst
struktureret, kvalitetsbevidst og omhyggelig
serviceminded og imødekommende overfor kollegaer og kunder
teamplayer med en udadvendt personlighed og humor
glad for nye udfordringer i et dynamisk arbejdsmiljø
villig til at arbejde 2-3 dage ugentligt, om aftenen fra kl. 16-20 og i weekenden fra kl. 10-18.

Løn og information
Løn efter kvalifikationer, erfaring, og kompetencer.
Lyder stillingen som noget for dig, så send ansøgning, CV, og et vellignende billede til os på
job@admire.dk med overskriften ”deltids-supporter”
Ved spørgsmål til stillingen, kontakt Kristian Jeppesen tlf. 21711532 / kj@admire.dk
ADmire blev stiftet april 2007 og beskæftiger i dag ca. 55 top engagerede og dygtige medarbejdere.
Vi blev gazelle i 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 og 2016 og er derfor med i en eksklusiv skare af få
gazellevirksomheder i Danmark, som er gengangere siden 1995.
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