
Arbetsuppgifter
Som kundservicemedarbetare hos Sordin är du en viktig del i vår kundupplevelse och möter kunder på både den 
svenska och internationella marknaden. Du arbetar nära våra affärsutvecklingsresurser för att driva tillväxt och du 
stöttar i bearbetningen av kunder som både är företag i distributionsledet och större direktköpande slutkunder. Du 
ansvarar för att ta emot och filtrera inkommande förfrågningar via telefon och e-post, bereda offerter, handlägga 
kundorder, följa upp leveranser samt hantera övrig administration och merförsäljning mot kund.

Planeringsarbete tillsammans med produktionsledning och inköp är också en viktig del av rollen och du agerar även 
som ”Voice of the customer” genom att fånga upp och rapportera förväntningar kunderna har på oss som företag 
och därmed bidra till vårt arbete med ständig förbättring.

I din roll kommer du även att arbeta med underhåll av prislistor och kundregister i både affärssystem och CRM-
system samt bistå marknadsavdelningen med koordination av kommunikationsinsatser mot våra kunder, olika typer 
av rapporter och andra projektbaserade uppgifter.

Du blir en del av en starkt sammansvetsad organisation hos Sordin och kommer att jobba tätt tillsammans med sälj- 
och marknadsteamet för att leverera den bästa och mest effektiva lösningen till våra kunder och därmed driva vår 
tillväxt. 

Placeringsort är Vikmanshyttan. Rollen rapporterar till Marknadschef. 

Kvalifikationer
• För att lyckas i denna roll har du tidigare arbetat i en liknande position med några års erfarenhet. 

• Du är en van användare av Officepaketet (främst Excel), ERP/affärs- och CRM-system.

• Du behärskar affärsmässig svenska och engelska i tal och skrift. 

• Du besitter gymnasieutbildning eller högre.

Din profil
Vi söker en ny kollega med starkt driv och en positiv inställning. Du gillar utmaningar, är prestigelös och ödmjuk 
och trivs med högt tempo och varierade arbetsdagar. Du är bekväm i att arbeta självständigt och tar ansvar för ditt 
arbetsområde och din egen tid samtidigt som du är en lagspelare som trivs med att arbeta i team mot gemensamma 
mål. En hög servicenivå och lyhördhet mot kunden genomsyrar ditt arbetssätt.  

Varför Sordin?
Sordin har över 30 års erfarenhet av utveckling, tillverkning och försäljning av hörselskydd. Vi är en entreprenöriell 
organisation där det finns utrymme att växa och vara med och aktivt bidra under vår tillväxtresa. Ett företag med 
ursprung och fortsatt starkt fotfäste i Sverige – en stolt ambassadör av ”Made in Sweden”!

Vi söker nu en kundservicemedarbetare
med fokus på sälj

LEDIGT JOBB

Välkommen med din ansökan!
Ansök nu, dock senast 31 mars genom att skicka CV och personligt brev till christian.nilsson@sordin.com – 
märk din ansökan ”Kundservicemedarbetare”. Intervjuer sker löpande. Frågor om rollen? Tveka inte att höra av 
dig till marknadschef Christian Nilsson via e-post på ovanstånde adress eller på telefon 070-523 99 50. 


