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Teamleder til front desk 
IT STARTS HERE. 

 
Brænder du for professionel kundeservice? – Er du god til at motivere, og har du erfaring med at skabe en 

positiv samt proaktiv kultur i et team? - så er du måske vores nye temaleder til vores front desk afdeling i 

Brøndby. 

Teamet består af 5 dedikerede medarbejdere og vores ambition er, at vi vil være ”best in class”. Det 

indebærer et stort ansvar i stillingen samt mange muligheder personligt som fagligt.  

Som teamleder vil du skulle indgå i teamledergruppen i Kundeservice, som foruden dig består af 2 

teamledere + kundeservicechefen. Din reference vil derfor være til kundeservicechefen. 

 
 
For at vise vejen frem er det vigtigt, at du selv indgår i teamet som en aktiv spiller. Vi ønsker en tæt dialog 

med vores kunder, leverandører og samarbejdspartnere. Det vil du alene kunne opnå ved at opleve 

udfordringer i nuet. 

Stillingen er spændende, hvis du kan lide udfordringer på den gode måde. Som ”best in class” skal 

afdelingen havde den rette opbygning, konstant udvikle sig samt drives i hverdagen. Det bliver din opgave i 

samarbejde med kundeservicechefen. 

Af andre arbejdsmæssige opgaver kan nævnes: 

 Projektledelse samt -deltagelse 

 Opfølgning og udvikling af KPIér 

 Daglig koordinering med disponenter, sælgere og transportører 

 Kundeoprettelser 

 Modtagelse af ordre samt generel ordrebehandling 

 Opfølgning på afhentninger/leverancer 

 Vedligeholdelse af stamdata i ERP-system 

 Diverse ad hoc opgaver 
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Det er vigtigt for os, at du 
 

 har erfaring fra en lignende stilling. 

 er ambitiøs både fagligt, som personligt.  

 har gode kommunikations- og samarbejdsevner, samt evner at motivere teamet til at yde en målrettet 
indsats i en hektisk forandringsproces  

 er direkte og vedholdende, når nye processer skal igangsættes og gennemføres 

 trives med at arbejde under pres, uden at gå på kompromis med kvalitet  

 er en stærk teamplayer og besidder gode evner til at skabe samt vedligeholde relationer såvel internt som 
eksternt  

 er udadvendt og bidrager med et godt humør 

 er initiativrig, selvstændig og fleksibel 

 har flair for tal og er rutineret IT-bruger 
 
Om os: 
Vi tilbyder en spændende stilling i en virksomhed i konstant udvikling, der giver plads til og forventer initiativ 
og resultater samtidig med, at tonen er uformel og humoristisk.  
 
Ansøgning: 
 
Du er velkommen til at kontakte Kundeservicechef Jette Brandstrup på tlf.: 2360 6763, hvis du ønsker 
yderligere oplysninger om stillingen. 
 
Hvis du er interesseret i stillingen, bedes du sende en ansøgning og CV til personale@stenarecycling.com. 
Mærk venligst ansøgningen ”Teamleder - Frontdesk”. 
 


