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KUNDRÅDGIVARE – DELTID – TILL NORDISKA GALLERIETS CUSTOMER & 
SALES SUPPORT I STOCKHOLM 
 

ARBETSUPPGIFTER 

Som kundrådgivare på Nordiska Galleriets kundtjänst ansvarar du för att ge en överlägsen och personlig kundupplevelse. 

Din huvuduppgift kommer att vara att ta hand om våra kunder via telefon, mejl och supportsystem. Som kundrådgivare 

kommer du tillgodose kundens behov och frågor för att skapa försäljning och lojala kunder. Du kommer att få arbeta i ett 

spännande företag med en bred kundgrupp i ett team med dedikerade och passionerade kollegor. Vårt fokus är att 

leverera den bästa servicen i branschen.  

Vi letar efter dig som är passionerad för möbler och inredning, Nordiska Galleriet men framför allt brinner för 

kundupplevelsen. Som person är du mycket motiverad med förmågan att ta initiativ till att lösa problem samtidigt som 

du är en stöttande lagspelare med vilja att samarbeta. Du är social och utåtriktad med intresset att skapa relationer med 

andra och har nyfikenheten att förstå kundernas behov. Du är framför allt pålitlig och punktlig. 

Du förväntas att kunna arbeta i snitt 3-4 dagar i veckan. Arbetstiderna är förlagda dagtid mån – sön. Möjlighet till framtida 

utveckling av rollen finns. 

 

VI ÖNSKAR ATT DU 

• Är en engagerad säljare med tidigare arbetslivserfarenhet från en liknande roll inom kundtjänst, butik eller 

möbler och inredning 

• Är serviceinriktad och lösningsorienterad 

• Är en problemlösare som tar egna initiativ för att snabbt kunna lösa kluriga situationer 

• Arbetar effektivt och strukturerat samt trivs med att hålla många bollar i luften 

• Har goda datorkunskaper och behärskar program som Officepaketet 

• Behärskar svenska och engelska i flytande tal och skrift 

 

MERITERANDE MEN INTE AVGÖRANDE OM DU 

• Har ett personligt intresse av design eller möbler och inredning 

• Tidigare har arbetat som möbelsäljare 

• Har kunskap om Navision eller liknande affärssystem 

 

ANSÖKAN: 

Rekrytering sker löpande och du är varmt välkommen att skicka ditt CV tillsammans med en kort beskrivning av dig själv 

och varför du passar för rollen till sonia@nordiskagalleriet.com 

 

OM NORDISKA GALLERIET 

Nordiska Galleriet grundades år 1912 och blev tidigt en självklar destination för exklusiva möbler och modern design i 

Stockholm. Genom åren har både lokalen och bolaget genomgått förändringar och senast år 2016 fick Nordiska Galleriet 

nya ägare. Idag är vi över 50 anställda som dagligen arbetar med att utveckla och forma det som vi kallar för en 100 år 

gammal startup. Nordiska Galleriet är idag ett moderniserat entreprenörsdrivet bolag i en spännande tillväxtfas som du 

nu har chans att bli en del av. 
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