Supportmedarbetare till Input interiör i Örebro
Det är engagerade medarbetare med höga ambitioner som har utvecklat Input interiör till vad vi är idag, Nordens ledande
oberoende inredningskoncern. Följ med på den fortsatta resan och bli en av oss! Nu söker vi supportmedarbetare till
Örebro.

Vad vi kan erbjuda
Input interiör i Örebro utökar verksamheten och söker just nu fler medarbetare till vår support. Hos oss får du möjlighet
att utveckla dina kompetenser, lära känna inredningsbranschen inifrån och förverkliga interiörer till några av samhällets
viktigaste funktioner. Du får internutbildningar, löpande feedback och blir en viktig del i arbetet mot kontorets och
koncernens gemensamma mål. Vi erbjuder rätt personer att ingå i vårt team på Radiatorvägen i Örebro där kontor,
showroom och lager finns.
Vad vi söker
Vi söker dig med mycket energi, engagemang och servicekänsla. Du är noggrann, strukturerad och effektiv i ditt arbetssätt.
Att du tycker om och har lätt för att kommunicera i tal och skrift, har lätt för att samarbeta och är lösningsorienterad ser
vi som förutsättningar för att du ska trivas hos oss. Som supportmedarbetare arbetar du bland annat med kontroll av
orderbekräftelser, leveransbevakning, hanterar växeln och andra kontorsgöromål. Vidare ansvarar du för att kollegor och
kunder får bästa möjliga service genom att lösa olika ärenden på ett professionellt sätt.
Branschvana är meriterande men inget måste. Vi lägger stor vikt vid rätt inställning och personliga kvalitéer.

Ansök snarast
Välkommen med din ansökan samt löneanspråk och CV snarast, dock senast 5/5. Urval sker löpande.
Maila din ansökan till supportorebro@inputinterior.se.

Input interiör
När Input interiör startades 1987 var drömmen att skapa ett inredningsföretag som var oberoende och jobbade med god design. Idag är det verklighet. Input
interiör är Nordens ledande oberoende inredningskoncern med unik kompetens inom inredning av kontor och näringsliv, hotell och restaurang, skola och
utbildning samt vård och omsorg. Tillsammans är vi 385 medarbetare, på 22 orter i Norden och omsätter 1,85 miljarder kronor.
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