
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EFTERSALGSSERVICE- OG LAGERANSVARLIG 
 
Mspa.dk er Danmarks førende leverandør af oppustelige udendørs spabade. Efter 10 år med stor succes i 
både Norge og Sverige, er Mspa nu startet op i Danmark. Vi søger derfor en teknisk dygtig, struktureret 
og serviceminded medarbejder, der kan tage ansvaret for eftersalgsservice og lagerdrift. 
Eftersalgsservice omfatter håndtering af tekniske reparationer, herunder udskiftning af elektriske 
komponenter mv., hvorfor erfaring med dette er et krav. 
  
Vi tilbyder et spændende job i en nystartet virksomhed, hvor du vil kunne være med til at skabe din egen 
hverdag og have stor indflydelse.  
 
Dine primære ansvarsområder/opgaver: 
 

- Daglig håndtering af kundehenvendelser på email/telefon. 
- Pakning og udsend af varer 
- Rådgivning af kunder før og efter salg. 
- Opbygning af test og reparationsprocedurer, i samarbejde med teamet. 
- Reklamationsbehandling 
- Fejlsøgning, udførsel af tekniske reparationer, udskiftning af komponenter mv.  
- Indkøb af reservedele 
- Koordinering/sparring med hovedkontoret i Kina vedr. leveringer 
- Rapportering til hovedkontor 
- Diverse administrative opgaver 

 
 
Du… 
 

- Har stor erfaring med teknisk support af kunder via mail og telefon. (Gerne fra en teknisk branche 
som elektronik/hvidevarer eller lignende) 

- Har en god grundviden og erfaring inden for teknik og elektronik. 
- Har erfaring med og kan udføre reparationer, herunder udskiftning af elektriske komponenter som 

pumper, censorer, filtre mv.  
- Har erfaring med lagerdrift, pakning og udsend af varer. 



  

- Er udadvendt og god til at møde mennesker og skabe relationer 
- Er arbejdsom og flittig 
- Trives med at arbejde selvstændigt 
- Er struktureret og kan planlægge din egen tid effektivt 
- Brænder for at opbygge markedet for oppustelige udespa i Danmark 
- Er passioneret og resultatorienteret 
- Er IT-kyndig (Office / Economic / Shopify) 
- Kommunikerer flydende på engelsk (skift og tale) da oplæring/sparring er med kinesiske kollegaer 
- Har kørekort 

 
Mspa er en førende producent af oppustelige udespa med over 110 teknologiske patenter. Salget er startet 
i Danmark i november 2020. Se mere på www.mspa.dk. 
 
Tradeout Aps er et nyoprettet selskab med distributionsret på Mspa i Danmark. Der er pt. 1 person ansat i 
virksomheden, men du vil arbejde tæt sammen med ejerne og dele kontor med en søstervirksomhed med 
23 dygtige kollegaer (Markberg Aps).   
Der vil desuden være sparring med de svenske og norske repræsentanter for Mspa. 
 
Jobbet er en fuldtidsstilling og udføres fra kontoret i Løsning.  
 
Interesseret? Så send straks en ansøgning/CV inkl. foto til Rune Klemmensen på kontakt@mspa.dk.  
 
Ansættelse hurtigst muligt / efter aftale. 
Løn efter kvalifikationer. 
 
Vi glæder os til at høre fra dig! 

http://www.mspa.dk/
mailto:kontakt@mspa.dk

