
 
 
Team Leader Customer Service  
 
Ønsker du at give den bedste kundeservice ? Er du team player ? Vil du være med til at udvikle og vækste salget? Holder du af en alsidig 
hverdag, der aldrig bliver kedelig? 
 

Så er du sikkert den team leader vi søger. 
 
Som følge af virksomhedens ambitiøse vækststrategi og konstante udvikling, søger vi en dygtig team leader til vores Customer Service 
Group..  
 
Om jobbet 
EW er en salgsdreven virksomhed, og Customer Service Group, som består af 4 personer,  er en central og vigtig del af værdikæden. CSG 
sidder med daglig tæt kontakt med kunderne i Norden og Europa omkring bl.a  tilbud, prøver, dokumenter, ordrer og leveringer. Det 
sker i tæt samarbejde med key account managers, supply chain samt produktudvikling.  
 
Som team leader for customer service bliver du en del af vores salgs- og marketingafdeling, hvor vi er 13  kollegaer.   
Du vil referere til vores Sales & Innovation Director 
 
Du er hurtig til at sætte dig ind i nye opgaver, demonstrere overblik og et stort engagement - og så evner du at tænke i store linjer og 
løsninger og at udvise handlekraft uden at miste interesse og respekt for detaljerne. Du mestrer diverse IT-systemer og er en stærk 
kommunikator i skrift og tale på både dansk, svensk og engelsk. Jobbet har et varieret indhold og består i hovedtræk af følgende 
primære arbejdsopgaver: 

• Ordrehåndtering, udarbejdelse af tilbud,  oprettelse af prøveforsendelser, håndtering af dokumentation  telefon kontakt,  etc. 

• Supportere teamet  

• Sikre vedligeholdelse og løbende udvikling af processer og rutiner, herunder ensartede arbejdsprocesser i Danmark og Sverige 

• Sikre implementering af IT systemer (NAV opdatering samt CRM system) 

• Sikre udvikling af teamet 

• Support til Sales & Innovation Director 

• Ad hoc opgaver 
 
Om dig 
Du har minimum 5 års erfaring fra customer service og gerne erfaring som team leader. Via stort engagement og drive bidrager du til, at 
vi giver vores kunder den bedste service. Du er en god sparringspartner for dine kollegaer i teamet men også for resten af 
organisationen.  
 
Som person er du imødekommende, positiv, pragmatisk, god til at samarbejde og motivere andre.  Dygtig til at kommunikere på alle 
niveauer. 
 
Du har positiv energi og lyst til at bidrage til en god stemning. Du går op i detaljer uden at være fanatisk. Du er vant til at tage selvstændigt 
ansvar for opgaver, som ikke altid er lette eller hurtige at gennemføre, samt at skabe resultater. Du har lyst til at udfordre eksisterende 
rutiner – hvis det giver mening. 
Du respekterer deadlines og kan være fleksibel, når det gælder om at løse problemer hurtigt og effektivt. 
 
Einar Willumsen (EW) blev grundlagt i 1901, og i dag er vi den førende nordiske producent og leverandør af smagsstoffer, ekstrakter, 
destillater og compounds til fødevare- og drikkevareindustrien. Vi har hovedkvarter i Brøndby og et datterselskab i Malmø. I EW får du 
cirka 90 kolleger med mere end 10 forskellige nationaliteter. EWs største aktionær er en fond, der donerer en del af overskuddet til 
kræftforskning og andre sygdomme. Vi har et stærkt økonomisk fundament for vores ambitiøse vækststrategi 
EW er baseret på og lever stadig efter stærke nordiske værdier, såsom ”, Reliability, Flexibility & Innoation” og selvfølgelig vores 
overordnede pay off: "When speed and taste matter". 
Det er vigtigt for os, at vi hjælper hinanden inden for og på tværs af afdelinger og bruger vores kreative, innovative og 
løsningsorienterede tankegang til at hjælpe vores kunder 
Du bliver en del af en international virksomhed med mange muligheder for personlig udvikling. Og en ting kan vi love; Det bliver aldrig 
kedeligt. 
 
Din ansøgning 
Er du interesseret i jobbet, så send din ansøgning og CV som e-mail til job@ewflavours.com. Vi ønsker ansættelse hurtigst muligt og 
indkalder løbende relevante kandidater til samtale.  
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