Receptionist till Input interiör i Göteborg
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 medarbetare till vår reception i
Göteborg.
Vad vi kan erbjuda
Input interiör i Göteborg utökar verksamheten och söker engagerade medarbetare till vår reception. Hos oss får du möjlighet
att utveckla dina kompetenser genom varierande arbetsuppgifter i en stimulerande miljö. Du lär känna inredningsbranschen
inifrån, får internutbildning, löpande feedback och blir en viktig kugge i arbetet mot kontorets och koncernens
gemensamma mål. Vi erbjuder rätt person en heltidstjänst och möjligheten att ingå i vårt team på Fältspatsgatan där kontor,
showroom och lager finns.
Vad vi söker
Vi söker dig med mycket energi, engagemang och servicekänsla. Som receptionist hos oss ansvarar du för vår telefonväxel
och att ta emot besökare i vårt showroom. Du säkerställer att en representativ standard hålls i vår utställning och beställer
och gör i ordning inför frukost- och lunchmöten. Du är också en del av vår helpdesk och hanterar post samt beställningar
av kontorsmaterial.
För att lyckas i rollen är du professionell i ditt sätt, har hög social kompetens och lätt för att kommunicera i tal och skrift.
För dig är det en självklarhet att ge kunder och kollegor bästa möjliga service och att lösa olika ärenden på ett effektivt sätt.
Vidare ser vi att du har ett öga för detaljer och är strukturerad och ordningsam i ditt arbete.
Du har som lägst gymnasieutbildning, lätt för att ta dig till nya programvaror och kan hantera flera projekt samtidigt.
Vi lägger stor vikt vid rätt inställning och personliga egenskaper. Vi välkomnar alla sökanden och eftersträvar mångfald.
Ansök snarast
Välkommen med din ansökan snarast, dock senast 17 augusti. Urval och intervjuer sker löpande.
Maila din ansökan, med CV och löneanspråk, till receptiongoteborg@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 600 medarbetare, på 40 orter i Norden och omsätter 3 miljarder kronor.
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