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ATVHUSET AB

KOMMUN: GÖTEBORG |  YRKE: KUNDTJÄNSTMEDARBETARE

PUBLICERAD: 4 februari 2019, kl 00:00 |  SÖK JOBBET SENAST: 28 februari 2019 |  ANSTÄLLNINGSFORM: Heltid, 
Tillsvidare |  LÖN: Fast månads- vecko- eller timlön |  ANTAL PLATSER: 1 |  ANNONS-ID: 23092241

Om dig
Dina personliga egenskaper är absolut viktigast och vi letar därför efter dig som är driven, social, 
strukturerad, självgående och har ett tekniskt intresse. Vi söker dig som håller det den lovar samt 
löser sina uppgifter hela vägen in i mål. Då teamet arbetar mycket tillsammans söker vi dig som är 
en TeamPlayer.

Dina arbetsuppgifter
Vi utökar vårat team med en kundtjänstmedarbetare. Du kommer arbeta inom vårt kundtjänst team 
och svarar på frågor från våra kunder. I början kommer du svara på enklare frågor om pågående 
orders. Samt lägga beställningar åt kunder där kunden redan vet vad den vill köpa. Efterhand har du 
möjlighet att lära dig mer om våra produkter och ta andra typer av samtal. Vi har kontakt med våra 
kunder på telefon, e-post och chat. Därför är det ett krav att du behärskar tal och skrift. Vi kommer 
utbilda dig på våra produkter.

Vi söker både dig som vill arbeta heltid, men även dig som ev vill jobba deltid.

Har du erfarenhet från något av områden ATV, Cross, MC, Moped eller Släpvagnar på en teknisk 
nivå är det ett plus. Men inget krav.

Kundtjänstmedarbetare
/ ordermottagare till
ATVhuset AB

Arbetslivserfarenhet
○ Ingen arbetslivserfarenhet krävs

Övrigt
Anställningsvillkor

-Start: Snarast möjligt 
- Omfattning: Heltid (6 månaders provanställning tillämpas)

Arbetsplats

Göteborg

∠Om oss ()

Atvhuset är en av Sveriges största webshop för reservdelar och tillbehör. Vi omsätter 50 
miljoner och är idag 15st fast anställda som arbetar med försäljning och support av 
fyrhjulingar, släpvagnar. Vi är ett glatt gäng. Vi söker dig som vill hjälpa oss att blir ännu bättre. 
Och vi behöver nu förstärkning i kundtjänst. Tjänsten är förlagd till vårt kontor i Högsbo.

!  http://www.atvhuset.se (http://www.atvhuset.se)
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Kontaktinformation
Kontaktpersoner

Vi behandlar ansökan löpande. Skicka in din ansökan.

Praktisk information och upplägg
 - Start: Snarast möjligt 
 - Omfattning: Heltid (6 månaders provanställning tillämpas)
 - Bifogas i ansökan: CV och personligt brev
 - Placering: Högsbo / Göteborg
 - Vid frågor kontakta: Andreas Grund på info@atvhuset.se

Arbetsgivaren vill att du skickar din ansökan via mejl till: info@atvhuset.se

Sök jobbet senast 28 februari 2019

Andreas Grund,
info@atvhuset.se (mailto:info@atvhuset.se)
0317739910

Företagets adress
Södra Ågatan 20 A Mölndal

Postadress
ATVHUSET AB
Södra ÅGATAN 20 A
43135 MÖLNDAL

Telefonnummer
0317739910

E-post
info@atvhuset.se (mailto:info@atvhuset.se)

Vi behandlar ansökan löpande. Skicka in din ansökan.

Praktisk information och upplägg
 - Start: Snarast möjligt 
 - Omfattning: Heltid (6 månaders provanställning tillämpas)
 - Bifogas i ansökan: CV och personligt brev
 - Placering: Högsbo / Göteborg
 - Vid frågor kontakta: Andreas Grund på info@atvhuset.se

Testa nya Platsbanken. Tyck till och hjälp oss att göra Platsbanken ännu bättre ∠
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