
Vestforsynings Kundeservice klarer årligt mere end 15.000 telefonopkald og over 5.000 mailhenvendelser - vil du 
være med?

Kundeservice har 7 engagerede medarbejdere, der arbejder med forbrugsafregning, datahub, inkassofunktion, kundehenven-
delser og mange andre spændende opgaver for hele vores multiforsyning.

Du får en central placering i vores Kundecenter i Nupark - og ud over at være en del af et aktivt team, skal du være frontløber 
på udviklingen af vores el-handel.

Dine opgaver bliver bl.a.:
• Daglig ledelse og udvikling af afdelingens medarbejdere
• Prioritering og strukturering af afdelingens ressourcer samt sikre, at opgaver løses med stor kvalitet
• Deltage i udviklingsaktiviteter på afdelingens forretningsområder. Både fokus på salg og administrative opgaver. Der vil 

også være opgaveløsning på tværs af organisationen
• Deltage i salgsaktiviteter, kunderettede arrangementer samt budgetopfølgning

Din faglighed:
• Du har måske en baggrund fra den kommercielle verden og har en bred uddannelsesmæssig baggrund - eksempelvis en 

HD i afsætning eller lignende
• Du er rutineret bruger af Microsoft IT-værktøjer. Erfaring med CRM-systemer samt afregningssystemer, vil være en fordel
• Du kommunikerer fejlfrit på dansk, både i skrift og tale - og du er i stand til at servicere- og kommunikere med alle typer 

mennesker.

Om dig:
• Serviceorienteret med et godt humør og med gode sociale kompetencer
• Kan arbejde selvstændigt og målrettet, og har en konstruktiv indstilling til forandringer og udvikling
• Du er ansvarsbevidst og fleksibel - også under spidsbelastninger, hvor du gerne går forrest

Her får du:
• Job i en spændende multiforsyningsvirksomhed med et stærkt fagligt miljø
• En åben og dialogbaseret arbejdsplads med fokus på innovation
• Gode muligheder for faglig udvikling samt masser af spændende udfordringer
• Naboskab til mange andre innovative virksomheder i udviklingsparken Nupark
• Personalegoder som kantineordning, attraktiv sundhedsforsikring samt medlemskab af en aktiv personaleforening

Lyder det spændende?
Så vil vi meget gerne have din ansøgning. Ansættelsessamtaler bliver afholdt løbende, når de rigtige kandidater melder sig - 
så skynd dig.

Ansøgning mærkes ”Afdelingsleder Kundeservice” og sendes til hr@vestforsyning.dk

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte HR-chef Heidi Bergenhammer på telefon 9612 7300.

Er du god til det med kunder?
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Vestforsyning er et multiforsyningsselskab med kerneopgaver indenfor el, belysning, vand, varme og spildevand med fokus på klima-, miljø- og udviklingsprojekter.

Vi bor i udviklingsparken NUPARK, hvor mere end 100 forskellige virksomheder har kontorer. Tilsammen udgør vi et udviklings- og vækstcenter med en bred vifte af kompe-
tencer inden for bl.a. energi, miljø, fødevarer, innovation, design og rådgivning.

Vestforsyning A/S • Nupark 51 • 7500 Holstebro • tel. 9612 7300 • 
vestforsyning@vestforsyning.dk • www.vestforsyning.dk

- Så er du måske vores nye leder.....


