
ASSISTENT MED FOKUS PÅ KUNDESUPPORT 

DFI-GEISLER A/S er et datterselskab i Ballingslöv International AB, som er en stærk koncern ejet af Stena gruppen i Sverige.  

Ballingslöv International AB omfatter endvidere i Danmark: KVIK A/S, JKE Design A/S og Multiform A/S. 
 

DFI-GEISLER A/S har  ansat ca. 190 medarbejdere og omsætter årligt for omkring 300 mio. DKK. 

 

DFI-GEISLER A/S - Industrivej 21 - 7900 Nykøbing Mors 

 

DFI-GEISLER A/S er en af skandinaviens største virksomheder indenfor ordreproducerede 
bordplader til køkken og bad. Vi søger hurtigst mulig en assistent som brænder for god service og 
altid forstår at sætte kunden i centrum. 

DFI-GEISLER A/S tilbyder dig en spændende, alsidig og selvstændig fuldtidsstilling som assistent.  

Salgskontoret består i dag af ca. 25 engagerede medarbejdere. Vi oplever stor vækst, og ønsker derfor at styrke 
vores eksportafdeling, der varetager bordpladeordrer fra Norge og Sverige. 

Jobprofil: 

Dine primære arbejdsopgaver, bliver registrering og tegning af bordpladeordrer, samt telefonisk support til kunder.  
 

Vores forventninger til dig: 
• Du er kundefokuseret, udadvendt og i besiddelse af et godt humør. 
• Du er fleksibel, struktureret, grundig og har evnen til at holde flere bolde i luften. 
• Det vil være en fordel om du har kendskab til Microsoft Dynamics - dette er dog ikke et krav. 
• Du har masser af gå på mod og kan holde hovedet koldt i en til tider hektisk og travl hverdag. 
• Du har gode kommunikationsevner og forstår at se løsninger fremfor begrænsninger. 
• Du må meget gerne have god forståelse af det norske og svenske sprog. 
 

Vi tilbyder dig: 
Et spændende fuldtidsjob samt løn og personalegoder, der modsvarer stillingens krav og dine kvalifikationer.  
 

Ansættelsesstart: hurtigst muligt (vi afholder løbende samtaler, og ansætter når vi har fundet den rette kandidat). 
 
 

Kontakt og ansøgning: 
Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte teamleder Ane Vilsgaard på mail: 
av@dfi-geisler.com. 
 

 
Ansøgning mailes til HR Manager Henriette Knudsen på e-mail: hr@dfi-geisler.com, med titlen “Assistant eksport” 
sammen med dit CV, billede samt relevante bilag.  
 
Du kan finde flere informationer om DFI Geisler A/S, på hjemmesiden: www.dfi-geisler.com 


