
 
 
Customer Service Assistant 
 
Om Cam Cam Copenhagen 
Cam Cam Copenhagen bygger på kærligheden til børn og babyer, samt på en tro på, at de kun fortjener det bedste. 
Stifterne af Cam Cam Copenhagen er arkitekter og har igennem mange år arbejdet med, og studeret hvordan, vores fysiske 
omgivelser influerer på vores udvikling som mennesker. Cam Cam Copenhagen skaber klassisk, tidløst og taktilt design til 
børn. Vi skaber drømme og poesi for de mindste i kun den bedste kvalitet. Cam Cam Copenhagens produkter er økologisk 
certificerede og vi har stort fokus på både miljømæssig- og social bæredygtighed. 
 
Vi søger i øjeblikket en:  
 
Customer Service Assistant 
 
I denne stilling skal du pleje vores B2B kunder, i forbindelse med ordrer, produkter og reklamationer. Du vil være det vigtige 
bindeled imellem vores salgsafdeling og vores kunder, der skal yde en exceptionel god service og støtte til vores forhandlere og 
privatkunder. Endvidere er vi ved at starte en platform op i USA, som skal serviceres til dels fra vores kontor i København, af 
dig.  
 
Primære Arbejdsopgaver: 
 
- At assistere vores B2B kunder i diverse spørgsmål 
- Servicere Cam Cam USA kontoret 
- At modtage og behandle ordrer fra forhandlere 
- Lagerstyring 
- Henvendelser vedr. Leveringer 
- Administrativ støtte til salgsteamet 
 
Du vil referere til vores Customer Service Manager og arbejde tæt sammen med resten af Cam Cam teamet. 

 
Din Profil: 
- Du er smilende og udadvendt 
- Du er pligtopfyldende og ansvarsbevidst 
- Du er en teamplayer 
- Du har erfaring med back office funktion 
- Du har erfaring med kundepleje af B2B kunder 
- Gode engelskkundskaber, både skriftligt og mundtligt 
- Helst beherske mindst et andet fremmedsprog 
- Stærke kommunikationsevner 
- Erfaring med Spy eller lignende program er en fordel 
- Interesse for børnemodebranchen 
 
Vi søger en person, som er udadvendt, positiv og fokuseret. Du besidder stærke kommunikative og sociale kompetencer og er 
god til at opbygge langvarige relationer. 
 
Vi tilbyder: 
- En spændende og afvekslende hverdag 
- Engagerede kollegaer og et godt arbejdsmiljø 
- Løn efter indsats og kvalifikationer 
- Mulighed for at være med i en spændende vækstvirksomhed 
 
 
Tiltrædelse snarest muligt. Ansøgninger sendes til: robert@camcamcopenhagen.com 


