SAGSBEHANDLER SØGES TIL VORES KUNDESERVICE - FULDTIDSSTILLING

November, 2020
Om AMU Juul A/S
AMU JUUL er en privat kursusvirksomhed. Vi er godkendt af Undervisningsministeriet til at udbyde uddannelser
inden for transportområdet. Vi har afdelinger i Roskilde, Køge og Holbæk, og beskæftiger ca. 90 dygtige
medarbejdere. Vi udbyder uddannelser med Kvalitet, Service og Fleksibilitet, og vi har kursister fra hele Sjælland.
Arbejdsstedet for denne stilling er vores afdelinger i Roskilde og Køge.
Stillingen:
Du vil indgå i vores ”Team Kundeservice/sagsbehandling”, og med din strukturerede tilgang til dit arbejde, vil du få
ansvaret for sagsbehandlingen af dine egne hold. Vi har en stærk kultur omkring kundeservice, og vi har dagligt ca.
100-200 kurister i huset. der er derfor tale om en stilling med en del menneskelig kontakt, både til kursister, og via
det daglige samarbejde med dine mange kollegaer. Der vil desuden være almindelig kundebetjening, telefonpasning
og kontorarbejde.
Din profil:
Du er serviceminded og professionel i din tilgang til dit arbejde. Du har lyst til, og stræber efter at levere den bedst
mulige service til vores kunder. Du kan arbejde selvstændigt, har en god ordenssans og forstår at sætte dig ind i
regler om lovstof, i det område du beskæftiger dig med. Vi ser gerne at du har erfaring med AMU området fra
tidligere stillinger, men dette er ikke et krav. Det er vigtigt at du har bil, da der desværre ikke er offentlig transport
tæt ved vores afdeling i Roskilde
Vi tilbyder:
En stilling i en virksomhed i vækst og med spændende planer for fremtiden. Du bliver en del af et stærkt team, med
en uformel omgangstone og hvor det er samarbejdet der driver værket. En hverdag præget af højt humør og drive,
hvor sagsbehandling og kundeservice går hånd i hånd, og hvor vi løfter i flok. Løn og ansættelse efter kvalifikationer.
Vi glæder os til at modtage din ansøgning på info@amujuul.dk
Med venlig hilsen
AMU JUUL A/S
Jesper Juul

