
Service is a priority

Serviceminded medarbejder til kundeserviceteam i Comby’s 
SPOC-team

Er du en glad og serviceminded person med flair for telefonisk samtale? Og ønsker du at blive en del af Grøn-
lands mest ambitiøse IT-virksomhed, hvor du har fantastiske muligheder for at udvikle dig og arbejde med 
betydningsfulde projekter? Så er det dig, vi leder efter.

Vi søger en glad og energisk kollega til håndtering af kundehenvendelser på mail og telefon til vores de-
dikerede kundeserviceteam (SPOC-team). I teamet er du medansvarlig for løsning af alle henvendelser, 
og det er derfor en fordel hvis du arbejder struktureret, og har flair og interesse for IT.

Dine primære opgaver vil være at:  
• Telefoniske kundebesvarelser
• Besvarelser af kundehenvendelser på mail
• Koordinere med dine kolleger, for at sikre opfølgning på alle sager

Du skal kunne nikke genkendende til følgende:  
• Du holder af at arbejde med mennesker
• Du er struktureret
• Du er serviceminded
• Du taler og skriver dansk og grønlandsk 
• Du er god til at tage ansvar
• Du har lyst til at lære nyt

Hvem er Comby?
Comby er en af Grønlands førende servicevirksomheder inden for IT-løsninger, IT-projekter og Internet. 
Vi er fagligt ambitiøse, og er drevet af en vilje til at gøre det nemt for vores kunder at fokusere på deres 
forretning. 

Vi er et team på 23 dedikerede mennesker, der med et godt arbejdsklima og kort vej til beslutninger, 
har en holdning til, at det skal være sjovt at gå på arbejde.

Stillingen
Der er tale om en fuldtidsstilling på 40 timer om ugen, hvor du vil have din daglige gang på vores kontor 
i Nuuk.

Opstart: Hurtigst muligt.
Løn: Efter kvalifikationer.

Kontakt
Hvis ovenstående har fanget din interesse, så send din ansøgning og CV snarest muligt til hr@comby.gl 
– hvis der er spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Brian Torp.

Brian Torp
Telefon: +299 342698
Mail: bto@comby.gl


