
ROSEMUNDE SØGER TYSKTALENDE 
KUNDESERVICEMEDARBEJDER

Vores mission hos Rosemunde er ”A luxury feeling – every day”. Det er den røde tråd i alt, lige fra design, messer, annoncer til kundeservice i butikkerne.

Rosemunde har en webshop og butik i Charlottenlund. Derudover eksporterer Rosemunde til 24 lande og vores kollektionerer præsenteret i mere end  

1500 butikker verden over. Læs mere på www.rosemunde.com.

Brænder du for salg, og kunne du tænke dig at bidrage 

med at levere et højt serviceniveau i en modevirksomhed i 

vækst? Rosemunde søger en energisk, dygtig og engageret 

Kundeservicemedarbejder, der taler og skrive flydende 

tysk til snarlig tiltrædelse på vores hovedkontor i Vedbæk. 

Du bliver en vigtig del af vores kundeservice team, hvor vi 

fortsat skal sikre en høj standard. Vi søger en person, som 

brænder for salg og for at give den bedste service til vores 

kunder, sælgere, agenter og distributører i ind- og udland. 

Vi søger en fleksibel person, som er åben for varierede 

opgaver og er indstillet på at ingen dage er ens. Du vil 

indgå i et spændende og ambitiøst team, hvor vægten er 

lagt på salg, service og kundeloyalitet.

JOBPROFIL

•  Daglig kontakt, sparring og opfølgning på   

 kunder, sælgere, agenter og distributører, primært  

 i de tysktalende lande. 

•  Give engageret service og sparring til alle kunder,   

 sælgere, agenter og distributører 

•  Deltage aktivt med at støtte op om vores interne og  

 eksterne salgsteam 

•  Sikre effektivt flow i ordreindtastning,    

 ordremodtagelse samt håndtering af leveringer med  

 tilhørende dokument flow 

•  Vedligeholdelse af kunde stamdata 

PERSONPROFIL 

•  Elsker at have med mennesker at gøre fra ind- og   

 udland 

•  Forstår vigtigheden af et højt og dedikeret serviceniveau 

•  Arbejder struktureret og i et højt tempo, men med   

 fokus på detaljen 

•  Er ambitiøs, resultatorienteret og fleksibel 

•  Er positiv, social, udadvendt og en god holdspiller 

•  Har gode IT kompetencer og gerne erfaring med SAP 

•  Flydende på dansk og tysk i både tale og skrift er et  

 krav. Kendskab til andre sprog vil blive betragtet som  

 en stor fordel 

•  Erfaring fra modebranchen er ikke et krav, men en  

 fordel

Vi tilbyder en dynamisk arbejdsplads med højt til loftet, 

mange udfordringer og med god plads til selvstændige 

initiativer. Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du vel-

kommen til at kontakte, Trine Denvatier på tlf. 39 64 01 90.

ANSØGNINGSFR IST

Tiltrædelse vil være snarest muligt og således indkalder  

vi løbende til samtale. Send derfor allerede din ansøgning 

samt CV med billede i dag til job@rosemunde.com med 

titlen ”Kundeservice/tysk” i emnefeltet.  

Vi ser frem til at høre fra dig.


