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Kundeserviceansvarlig

Elsker du vin og kundekontakt?

Stræber du efter at levere den bedste kundeservice?  Arbejder du selvstændigt og  
løsningsorienteret? Har du flair for at navigere på tværs af IT-værktøjer og platforme? Så har du 
nu chancen for at blive en del af Theis Vine.

Theis Vine er en virksomhed i rivende udvikling, og søger derfor en engageret kundeserviceans-
varlig til et 6 måneders vikariat, til vores kontor i Charlottenlund. I rollen som 
kundeserviceansvarlig vil du varetage vores B2C kundeservice.  I en travl hverdag, skal du have 
et godt overblik og evne at skabe struktur. Du skal være i stand til at holde flere bolde i luften 
og samtidig levere kvalitet i dit arbejde når det går stærkt.

PRIMÆRE ARBEJDSOPGAVER: 

• Besvare henvendelser fra private kunder, både på telefon og via e-mail. Vi anvender Gor
gias, som vores e-commerce helpdesk.

• Sikre løsning af alle kundehenvendelser, herunder håndtere daglige processer og opgaver i
vores IT-systemer. Vi anvender Shopify som e-commerce platform og Microsoft Dynamics
NAV.

• Håndtere kundeforsendelser og returforsendelser, i daglig dialog med vores lager, vores
butik, samt vores fragtpartnere.

• Supportere sælgere ved ordreoprettelse og opfølgning.

DIN PROFIL: 

Vi forestiller os, at du har nogle års erfaring med kundeservice, og nu ønsker at tage det fulde 
ansvar for kundeservice. Elsker du vin er det en fordel, men ikke et krav. Du kommer måske fra 
lignende stilling eller fra hotel & restaurant branchen. Derudover ser vi gerne, at: 

• Du er struktureret, selvstændig og løsningsorienteret, og har flair for at holde tungen lige i
munden når mange henvendelser rammer på én gang.

• Du trives med at arbejde i en virksomhed, hvor tempoet til tider er højt og hvor
udviklingen er konstant.

• Du er en system-ninja – trives med IT platforme og har flair for tal, regneark og detaljer.

• Du er pålidelig, ansvarsbevidst og empatisk.

• Du behersker dansk og engelsk flydende i tale og skrift.
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THEIS VINE TILBYDER: 

En sjov arbejdsdag, hvor to dage aldrig er ens. Du vil indgå i vores Operationsteam, som består af 
Indkøb, Logistik & Kundeservice. Du får reference til vores Indkøbs & Logistikchef og har en bred 
kontaktflade til alle funktioner i virksomheden.

Vi sørger naturligvis for passende og grundig uddannelse i vores systemer og værktøjer, så du 
hurtigt kan påtage dig ansvaret. I teamet hjælper alle hinanden i flok, både internt i teamet, men 
også på tværs af diverse teams i Theis Vine.

• Branchens mest eftertragtede premium vin sortiment
• Et engageret og passioneret bagland af professionelle kollegaer, der til enhver tid står til

rådighed for sparring.
• En fleksibel arbejdsplads
• Vinrejser i udlandet
• Vin Masterclasses med vores vinleverandører

ARBEJDSFORHOLD: 

• Vikariat i 6 mdr. – med gode muligheder for fastansættelse efter endt vikariat
• Arbejdstiden er mandag til torsdag, 08:00-16:00 og fredag fra 08:00-15:30
• Gode løn- og personaleforhold
• Kantineordning

VIL DU VÆRE EN DEL AF THEIS VINE? 

Send os dit CV og en kort motiveret ansøgning til job@thies-vine.dk senest d. 10. november. 
Tiltrædelse snarest. Vi holder løbende samtaler og ansætter når vi har fundet den rette kandidat. 
Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte Lennart Bernhoft på e-mail:  
lennart@theis-vine.dk eller på telefon: +45 6266 1120.

OM THEIS-VINE 

Theis Vine ApS er en af Danmarks ledende leverandører af vin og spiritus og indgår i H. J. Hansen 
Holding A/S koncernen. Vi leverer til Horeca-sektoren, BtB, BtC via egen webshop og  
vinforretninger. Vi leverer også til det svenske Horeca-marked samt Systembolaget i Sverige via 
vores svenske søsterselskab i Stockholm. Virksomheden blev grundlagt i 1996 og har de seneste 
år præsteret kraftig vækst i et vanskeligt marked under konstant forandring. Med udgangspunkt 
i en tidssvarende og moderne forretningskultur i en traditionsbunden branche har vi skabt en af 
landets førende virksomheder inden for salg af kvalitetsvin og spiritus. Theis Vine har en unik og 
enestående agentur- portefølje, der anerkendes som en af landets bedste. Vi beskæftiger p.t. et 
team på 24 engagerede og højt kvalificerede medarbejdere, der hver dag arbejder hårdt for at  
levere de bedste vine til den rigtige pris til vores kunder.


