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NORDISKA GALLERIET SÖKER EN CLAIMS COORDINATOR TILL VÅRT HUVUDKONTOR I 

STOCKHOLM 

 

OM ROLLEN 

Nu utökar vi kundtjänstavdelningen med ett retention-team bestående av en Claims 

Coordinator/Reklamationsansvarig och en handläggare. Eftersom vi säljer exklusiva designprodukter är det 

viktigt att vår kundupplevelse håller samma höga nivå som produkterna vi erbjuder. Du ser till att våra kvalitets- 

och kundnöjdhetsnivåer uppnås dagligen och verkar för att alla kunder ska få en positiv upplevelse av företaget, 

även när något inte riktigt gått som planerat. 

 

Som Claims Coordinator ansvarar du för företagets reklamationsprocess i allt från kundkontakt, inköp, 

förhandling med leverantörer och logistikplanering. Du arbetar både operativt och strategiskt för att utveckla 

och förbättra rutinerna för reklamationer och returer. Att vara lösningsorienterad, positiv, noggrann och 

stresstålig är viktigt i denna roll. Du har en stor och viktig roll inom företaget och samarbetar med alla olika 

avdelningar.  

 

VI VILL ATT DU 

• Har ca 1-3 års tidigare arbetslivserfarenhet av en liknande roll 

• Är service minded och lösningsorienterad 

• Är noggrann och strukturerad 

• Är trygg med att ta tuffa beslut när situationen kräver 

• Obehindrat kan sköta många olika pågående ärenden parallellt, både via telefon och mejl 

• Brinner för att vända en klurig situation till den bästa lösningen för alla parter 

• Har god datorkunskap och behärskar program som Word, Excel m.m. 

• Talar och skriver flytande svenska och engelska 

 

MERITERANDE MEN INTE AVGÖRANDE OM DU 

• Har arbetat som inköpare eller med logistikplanering 

• Har erfarenhet från möbler & inredning, butik, kundtjänst eller e-handel  

• Har kunskap av affärssystemet Navision eller annat 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 uppåt 70 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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