Er du på udkig efter et studenterjob og har du flair for salg og elsker du at tale med
mennesker, så har vi et job til dig?
Vi vækster aktuelt meget hurtigt og har derfor brug for flere kollegaer. Vi søger
deltids/studentermedhjælpere til vores salg og kundeservicefunktion.
Vi forestiller os, at du går på en videregående eller gymnasial uddannelse. Du er på udkig efter et studiejob,
hvor du kan udvikle dig og samtidigt få erfaring indenfor salg og kundeservice på dit CV.
Dit arbejde vil primært bestå i telefonisk opfølgning på Leads, som kommer via vores målrettet
markedsføring.
Derudover vil du deltage i onboarding af vores nye kunder, også via telefonisk kontakt, hvor du sikrer at
kunden er tilfreds med vores ydelser og at kunden kender til vores mange services til private hjem.
C.C. Rengøring er en virksomhed i kraftig vækst. Vi er et landsdækkende firma med over 1.800 faste kunder.
Vi tilbyder kvalitetsrengøring til private, erhverv, boligforeninger samt det offentlige
Det er vigtigt at du har gå på mod og smil i stemmen.
Arbejdstider ligger primært fra mandag til fredag i tidsrummet kl. ca. 15-18. Stillingerne er på 6-15 timer
om ugen.
Vi forventer at du:
o
o
o
o
o

Er en god kommunikator, du har nemt ved at tale med alle typer af mennesker
Er en god sælger, fordi du nemt forstår kundens behov
Sætter en ære i at levere god service
Er måldreven og elsker at skabe resultater
Er mødestabil

o
o
o
o

En arbejdsplads med en uformel omgangstone og gode udviklingsmuligheder
En grundig oplæring i vores systemer og produkter
Timeantal ud fra dine ønsker
Løn efter overenskomst

Vi tilbyder:

Vores medarbejdere er vores vigtigste ressource til at opnå de bedste resultater. Vi sørger altid for at være
nytænkende og forbedre vores arbejdsmetoder. Vi har desuden overenskomst og prioriterer vores
medarbejders trivsel højt.
En spændende og udfordrende stilling, hvor du har stor indflydelse på din hverdag. Muligheder for
personlig og faglig udvikling.

Løn som modsvarer stillingens krav samt pensionsordning. Hertil kommer arbejdsbeklædning samt diverse
personalegoder.
Har overstående vakt interesse, ser vi frem til at modtage din ansøgning på: anders@ccfacility.dk meget
gerne i dag, da vi afholder samtaler løbende.

