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Driven kundtjänstmedarbetare till Sortera Recycling
Vill du jobba på ett spännande, omväxlande och växande företag? Vill du lära dig mer om service
och samtidigt bli mer miljömedveten? Är du en lagspelare? Denna tjänst på Sortera erbjuder allt
detta och mer därtill. Vi söker därför kundtjänstmedarbetare på heltid.
ARBETSUPPGIFTER
Som kundtjänstmedarbetare kommer du att arbeta med att ta emot inkommande samtal och
mail från kunder. Du kommer bland annat att få ta emot beställningar, svara på frågor som rör
sortering och återvinning samt diskutera prisupplägg. Du kommer att ha ett nära samarbete med
enhetschefer, chaufförer och säljare för att säkerställa kundens och koncernens krav och önskemål.
Vi sitter i fina nyrenoverade lokaler 200 meter från tunnelbanestationen i Liljeholmen. Glädje och
teamkänsla genomsyrar hela verksamheten, varför vi gärna ser att du gillar att arbeta i grupp och
är en person som bidrar med energi och en positiv attityd.
VI SÖKER DIG SOM
Har ett stort intresse för service och återvinning. Vi ser gärna att du tidigare har arbetat inom
service, och då gärna inom kundtjänst med telefonen som redskap. Vidare har du lätt för att
använda olika datasystem. Som person är du ansvarsfull, serviceinriktad och har ett pedagogiskt
tillvägagångssätt när du kommunicerar med kunder.
Arbetstid: vardagar 07-16
plats:
Marievik/Liljeholmen
Skicka in din ansökan, med bifogad CV, via vår hemsida www.sortera.se, om detta är någonting
som passar dig. Samtliga ansökningar hanteras och intervjuer sker löpande, så skynda dig att
skicka in din ansökan!

Sortera Group är miljöbolaget som genom sina tre affärsområden (Recycling, Industry och Materials)
är den främsta och mest specialiserade aktören inom bygg & anläggningsavfall i Sverige. Med över
300 anställda och en omsättning på ca. 1 miljard bedriver vi verksamheten i egen regi från försäljning,
insamling, behandling och återvinning till slutmottagare. Sortera är verksamma från Gävle i norr till Ystad
i söder. 2016 återvann Sortera över 99 % av allt insamlat material. Sortera verkar även under varumärkena
BIG BAG, Åkerisäcken och EnvyTech. 2017 blev Sortera utsett till Superföretag av Veckans Affärer.
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