Scantruck söker

DUKTIG SERVICELEDARE
till vårt serviceteam i Rosersberg.
En av våra serviceledare ska vara föräldraledig, och vi söker därför nu en vikarie till
att styra vår serviceverksamhet i området Mälardalen/Nord. Vikariatet är på minst 1,5
år, och som serviceledare ansvarar du tillsammans med det övriga Serviceteamet för
service av Scantruck produkter som säljs i Sverige. Brands är Manitou, SENNEBOGEN,
GMG, PB Platforms och Platform Basket.
DINA ARBETSUPPGIFTER
•
•
•
•

Ansvara för administration kring registrering av avtal, fakturering
och garanti
Löpande support till företagets servicepartners och kunder
Orderläggning och koordinering av fältmekanikernas arbete
Löpande uppföljning av pågående jobb i syfte att säkerställa
tidsramar och arbeta proaktivt med problem som uppstår

VI SÖKER DIG SOM
•
tidigare arbetat administrativt och/eller med back-office
•
trivs med att vara spindeln i nätet
•
har språkkunskap i svenska och engelska
SOM PERSON ER DU
•
•
•
•

engagerad, driven och serviceinriktad
självgående och lösningsorienterad
systematisk och processinriktad
social och energispridande

Det är meriterande om du tidigare haft en annan administrativ tjänst inom service eller
logistik, samt känner dig van i användandet av affärssystem.
VI ERBJUDER:
•
•
•

ett vikariat på minst 1,5 år (heltidstjänst) i trivsam arbetsmiljö
med duktiga och trevliga kollegor
mycket goda möjligheter till utbildning
generöst friskvårdbidrag

VILL DU VETA MER INNAN DU SÖKER JOBBET?
Kontakta Platschef Hans Andersén på telefon 073-950 97 21, om du vill ha ytterligare
information om vad jobbet innebär. Skicka din ansökan, din CV och andra relevanta
bilagor på e-mail till jobb@scantruck.se. Vi behandlar inkomna ansökningar löpande.
Tillträde snarast möjligt.
Scantruck AB i Rosersberg är återförsäljare av nya maskiner
och utrustning från Manitou, Sennebogen, PB Platforms GMG och
Platform Basket. Scantruck AB ingår i Scantruck-koncernen som har
ca 200 medarbetare och huvudkontor i Skive, Danmark. Dessutom
har vi i Danmark Skandinaviens största begagnat-center.

info@scantruck.se . 020 - 10 50 10

www.scantruck.se

Följ oss på Facebook, LinkedIn och www.scantruck.se för att löpande se våra lediga tjänster.

