
Case: Customer Care Assistant i Camille
Brinch Jewellery
Tusind tak, fordi du viser interesse for stillingen som Customer Care Assistant.

Vi tror på, at en ansøgning via en case giver os en langt bedre forståelse af dig, og hvordan
du vil gå til opgaven end en almindelig ansøgning. Samtidig får du også med det samme en
oplevelse af, hvad det er for nogle opgaver, du kommer til at arbejde med.

Vi har lavet to caseopgaver, som er noget forskellige.

I caseopgave 1 ser vi, hvordan du vil gribe opgaven an, og hvilke overvejelser du vil gøre
dig, når du har en loyal kunde med høje forventninger til vores personlige service i telefonen.

I caseopgave 2 vil vi gerne have en fornemmelse af, hvordan du svarer på henvendelser fra
vores kunder.

Vigtigt:
- Besvarelsen må samlet set ikke være over (men gerne under) 3 A4-sider – gem

meget gerne din besvarelse som PDF.
- Prøv at holde dig til max 2 timer i alt.
- Indsendelse af casebesvarelse og CV før d. 04/07 2021 kl. 23:59 via dette link.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at skrive til Frida Madsen, Customer Care Team
Lead, på frida@camillebrinch.dk  eller ringe på 41140477.

Caseopgave 1

Hos Camille Brinch Jewellery sætter vi en stor ære i at værne om vores førstegangskøbere
lige så vel som vores loyale kunder, så de får en så god en oplevelse og dermed har lyst til
at vende tilbage til vores smykkeunivers igen og igen. For at lykkes med dette, så kræver
det, at vi altid gør os umage og sikrer, at vi overgår kundernes forventninger hver eneste
gang.

Hvordan vil du sikre, at kunderne altid får en ekstraordinær oplevelse, som overgår deres
forventninger – ligemeget om det er førstegangskøberen eller den loyale kunde, som har
købt hos os i mange år?

https://forms.clickup.com/f/4bndb-2325/07E1I3487TE6D1WBTW


Beskriv, hvad du vil gøre via telefon for at sikre, at kundeoplevelsen bliver personlig og
ekstraordinær, når de køber hos os.

Caseopgave 2
Vi har opstillet 3 virkelighedsnære tickets. Du skal besvare dem på henholdsvis dansk og
engelsk alt efter, hvilket sprog kunden henvender sig på.

En vigtig guideline: Vi svarer altid meget personligt, forstående og omsorgsfuldt.

Hi there,
The 7th of April I ordered the Large Banket Ring in a size 58. I don’t think the model suits
me, so I would like to return it. I can send it to you tomorrow the 24th of June. When can I
expect to get my money back?

Kind regards, Lilly

Hej Camille
Jeg skriver fordi jeg nu har ventet utroligt lang tid på at modtage min pakke fra jer. Jeg har
stadig ikke modtaget den, og jeg har efterlyst den hos DAO. De har meldt tilbage, at de ikke
har kunne finde pakken. Den er altså helt væk. DAO har bedt mig tage fat i jer for at finde ud
af, hvad der skal ske herfra… Jeg synes virkelig, at det er en ærgerlig situation og oplevelse.
Det drejer sig om en Mellem CB Choker i 42 cm.
Hilsen Marianne

Hi Camille and team,
I have looked at your jewellery for some time now, and I have decided to get two Chokers
from your selection. I want two so I can get a staked look just like a lot of your photos. I
would like it to be the Medium CB Choker and Small Panzer Choker. Can you help me to
choose the right length?
Best regards, Therese


