Vi på Volvofinans Bank söker

Handläggare till Kund och Säljservice
Vill du vara en del av ett framgångsrikt och dynamiskt företag med goda utvecklingsmöjligheter?
Är du intresserad av service och sälj? Då kan det vara dig vi söker till tjänsten Handläggare Kund
och säljservice på Volvofinans Bank.
Som handläggare hos oss ingår du i en grupp som besvarar inkommande telefonsamtal samt mejl
från kunder och samarbetspartners. Stort fokus läggs på merförsäljning av bankens produkter.
Vem är du?
•
•
•
•
•
•
•

Du har ett genuint intresse för kunder och service/sälj
Du är nyfiken, kreativ och gillar att ta initiativ för att nå avdelningens uppsatta mål
Som person är du duktig på att planera ditt arbete och känner ansvar för gruppens
arbetsuppgifter
Minst gymnasieutbildning eller annan relevant utbildning inom ekonomi
Tidigare erfarenhet av service och sälj är meriterande
Du har goda kunskaper i Officepaketet
Du behärskar svenska obehindrat i både tal och skrift

Vi erbjuder
Hos oss blir du en del av en modern arbetsplats med stort engagemang, driv och öppenhet där du
kommer ingå i ett team bestående av 26 medarbetare. Vi strävar efter att hålla en hög trivsel på
arbetsplatsen där gott samarbete och teamkänsla är viktiga delar.
Du välkomnas till ett bolag som tar sina medarbetarrelationer på största allvar. Volvofinans har fått
utmärkelsen – Powered by People – där vi kom på 2:a plats.
Ansökan
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med placering på vårt kontor i centrala Göteborg.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande så skicka in ditt CV och personliga brev snarast till
ledigajobb@volvofinans.se. Det går även bra att använda Ansök-knappen nedan. Märk din ansökan
med ” Handläggare Kund och säljservice”. Frågor angående tjänsten besvaras av Ulrika Wennberg,
031-83 89 84.
Varmt välkommen med din ansökan!
Volvofinans Bank är Sveriges största bank specialiserad på bilar. Vår vision är att skapa ett
bekvämare och tryggare bilinnehav för våra kunder genom att erbjuda flera olika
finansieringslösningar och betaltjänster som ger den bästa kundupplevelsen och en enklare vardag.
Våra kunder är både konsumenter och företag i alla storlekar och vi erbjuder bland annat kompletta
paketprodukter som inkluderar allt kring bilinnehavet och smidiga systemlösningar som hanterar
administrationen av vagnparker.

