
 

MOS MOSH oplever kraftig vækst på alle fronter, og derfor ønsker vi at styrke vores organisation 
med en ny stærk serviceprofil med struktur og et smil på læben. Så hvis du har et ønske om at blive en 
del af et succesfuld og dynamisk team og et stærkt internationalt brand, har du nu muligheden.

ARBEJDSOMRÅDER
• Betjening af kunder ved returvarer/reklamationer via mail eller telefon
• Håndtering af reklamationer
• Udførsel af følgesedler til Key Accounts
• Pakning af prøvekollektioner

KRAV TIL JOBBET 
• Du har tidligere arbejdet med kundekontakt og gerne reklamationer
• Du mestrer det engelske og tyske sprog i skrift og tale
• Du har af natur et godt humør og gode samarbejdsevner
• Du har erfaring med Navision
• Du er omhyggelig, har ordensans og er kvalitetsbevidst
• Du har hjertet på dette rette sted og arbejder med høj energi og passion

Sales & Claim Coordinator

Fredericiagade 28 · 6000 Kolding · Denmark · Tel.: +45 7672 9000 · info@mosmosh.com · www.mosmosh.com

Du vil blive en del af MOS MOSH familien, med stærkt sammenhold og muligheder for hele tiden 
at udvikle dig. Vi er et stærkt internationalt fashion brand med skarp fokus på produktet, kvaliteten 
og skabelsen af kollektioner, hvor design og pasform harmonerer. Vi har en stærk brandfilosofi og vi 
stræber efter at gøre det vi er bedst til, nemlig at gå mod strømmen, gøre tingene på vores måde og 
altid have hjertet på det rette sted. 

Skulle du have spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte vores Head of Sales,  
Olaf Hynding Hanquist på oh@mosmosh.com eller 30733361.  Send din ansøgning og CV med 
titlen ”Sales & Claim Coordinator” i emnefeltet. 

Tiltrædelse: snarest muligt – Vi holder løbende samtaler. 

MOS MOSH søger en Sales & Claim Coordinator, der brænder for mode og kundeservice.


