Ravema är en ledande partner till nordisk verkstadsindustri. Vi levererar högpresterande
verktygsmaskiner, mätmaskiner, kringutrustning, service, verktyg och industriförnödenheter och är
marknadsledande i både Sverige och Norge. Ravema grundades redan 1912 och har genom sin långa
marknadsnärvaro, höga tekniska kompetens och agenturer för världsledande leverantörer byggt ett
starkt varumärke. Vi har ca 120 anställda och ingår i LMT Group, som ägs av Liljedahl Group, en
finansiellt stark industri- och handelskoncern.
Läs gärna mer på www.ravema.se.

KUNDSERVICEMEDARBETARE
Är du vår nästa viktiga kugge?
Vi växer och söker nu nästa viktiga kugge till vårt team på kundservice reservdelar. Det vi behöver är
ytterligare en serviceinriktad kraft, som sätter laget före jaget samt bidrar med positiv energi, någon
som vill utveckla affären och kan bidra till kundens totalupplevelse. Dina arbetsuppgifter består i
korthet av att serva den interna organisationen med reservdelar och tillbehör samt direktförsäljning
av desamma till våra kunder i Sverige och Norge.
Hos oss får du en möjlighet att utvecklas som individ i en säljande och framåtriktad organisation,
med högklassig kundservice och branschens bästa produkter. På det adderar vi variation i vardagen,
många kontaktytor, kompetenta och goa kollegor, samt sist men inte minst relevant utbildning och
en bra plattform för vidare steg i karriären. Kan det bli bättre?
Vi kan lista en rad kompetenser som vi vill att du ska ha men vi vet att allt handlar om rätt inställning,
vilja att lära nytt och mod att anta utmaningar. Om vi får önska något så är det ett genuint intresse
för vår bransch samt god maskinteknisk förståelse. Har du dessutom ett par år på nacken från
liknande arbetsuppgifter betraktar vi det som en fullträff. Vi verkar i en internationell miljö vilket
ställer krav på din engelska i tal och skrift, tyskakunskaper ger ett plus i kanten. Datavana utgår vi
från att du har, erfarenhet från affärssystem är meriterande, likaså relevant högskoleutbildning.
Välkommen med din ansökan och övertyga oss om att du precis som vi alltid arbetar för kundens
bästa och är en kollega att räkna med i vått och torrt. Tveka inte att kontakta oss vid frågor om
tjänsten – Kundservicechef Henrik Törnqvist, 0370-488 45, eller Affärsområdeschef Service Alexander
Olander, 0370-489 62. Vi gillar ordning och reda och vill ha en komplett ansökan med CV och
personligt brev till karriar@ravema.se, löpande urval gäller.

