
 

  

KUNDESUPPORTER og PLANLÆGGER SØGES 
Hos DFI-Geisler søger vi en energisk kundesupporter til at indgå i et af vore stærke supportteams samt 
en serviceminded planlægger til vores serviceafdeling. 
 
 

Vi lægger stor vægt på, at vores medarbejdere er glade for at gå på arbejde hver dag på en 
arbejdsplads i særklasse. Derfor kan du glæde dig til at blive en del af et stærkt hold bestående af 200 
tilfredse medarbejdere. Vi tror nemlig på, at tilfredse medarbejdere skaber de bedste resultater, og det 
er en af grundene til at DFI-Geisler er i vækst. Derfor har vi nu brug for endnu flere dygtige 
medarbejdere. 
 

DFI-Geisler har lige nu to stillinger åbne som vi håber at kunne besætte snarest muligt. 
 

Jobprofil (Kundesupport): 
Dine primære arbejdsopgaver vil blive registrering/tegning af bordpladeordrer og telefonisk support til 
vore skandinaviske kunder (primært DK). 
 

Hvis du kan svare ja, til flere af nedenstående punkter så send os din ansøgning: 

• Du er kundefokuseret, udadvendt og i besiddelse af et godt humør 

• Du er fleksibel, struktureret, grundig, rolig og har evnen til at holde mange bolde i luften 

• Du har gå-på-mod og kan holde hovedet koldt i en til tider hektisk og travl hverdag 

• Du må gerne have matematisk flair og gerne erfaring som kundesupporter (ikke et krav) 

• Du har gode kommunikationsevner og forstår at se løsninger fremfor begrænsninger 

• Du kan kommunikere mundtligt og skriftligt på dansk og gerne på engelsk og skandinavisk 

Ønsker du yderligere information om stillingen som kundesupporter, er du velkommen til at kontakte: 
teamleder Bente Trans på mail: bt@dfi-geisler.com eller teamleder Ane Vilsgaard på mail: av@dfi-
geisler.com 
 

Jobprofil (Planlægger til serviceafdeling): 
Dine primære arbejdsopgaver vil blive at planlægge montørernes kalender og ruter udfra de ordrer 
som ligger, samt en del telefonisk support ud til kunden og til vore montører og indgå i teamet omkring 
servicebehandling. 
 

Hvis du kan svare ja, til flere af nedenstående punkter så send os din ansøgning: 

• Du er kundefokuseret, udadvendt og i besiddelse af et godt humør 

• Du er fleksibel, struktureret, grundig, rolig og har evnen til at holde mange bolde i luften  

• Du har gå-på-mod og kan holde hovedet koldt i en til tider hektisk og travl hverdag 

• Du har fokus på at finde løsninger når situationen kræver det og altid med et smil  

• Du kan kommunikere mundtligt og skriftligt på dansk og gerne skandinavisk og engelsk 

• Du har erfaring med planlægning (dog ikke en forudsætning) 

Ønsker du yderligere information om stillingen som planlægger, er du velkommen til at kontakte: 
servicechef Mikael Nielsen på mail: min@dfi-geisler.com 

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 de rette kandidater). 
 

Af hensyn til Persondataloven bedes du gå på DFI-Geislers hjemmeside og 
søge her: 
Link Kundesupporter: SØG Kundesupporter - klik her! 
 

Link Planlægger: SØG Planlægger - Klik her! 
 

DFI-Geisler er et datterselskab i Ballingslöv International AB, som er en stærk koncern, 
ejet af Stena Gruppen i Sverige. Ballingslöv International AB omfatter i Danmark: KVIK 
A/S, JKE Design A/S og MULTIFORM A/S. 
DFI-Geisler A/S har ca. 200 ansatte og omsætter årligt for omkring 325 mio. kr.  
 

www.dfi-geisler.com 
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