
 

 

 
 

Trainee/Advisor med internationalt fokus 
 

Service Desk, Atradius Credit Insurance 
 

Er du ny-uddannet fra CBS eller tilsvarende og har i din studietid haft relevant studiejob, eller har du måske været på 
arbejdsmarkedet et par år allerede og har nu lyst til et spændende job i en international koncern? 
 
Taler du flydende engelsk, og er du fejlfri på dansk, både i skrift og tale? Er du hurtig til at lære og god til at huske – og 
vigtigst af alt: Har du lyst til at kommunikere med kunderne og yde en god service?  
 
Så er dette job måske lige dig! 
 
Service Desk 
Service Desk er kundernes indgang til Atradius under princippet ”one point of contact”. Vi modtager opkald fra alle 
kunder, og vi taler både med bogholderen og økonomichefen. Vi er kundens talerør videre i Atradius organisationen og 
derfor vellidt blandt kunderne, som i de seneste mange kundeundersøgelser har udtrykt meget høj tilfredshed med 
Service Desk.   
 
Stillingen som Trainee / Advisor: 
Der er stor variation i opgaverne, der spænder fra at guide kunderne i vores kundeportal, rykke for svar, appellere 
sager, være bindeled mellem kunden og de tekniske kolleger i Atradius, kommunikere vores kreditafgørelser, 
videreformidle opdateringer til køberdatabasen (regnskabsoplysninger, navne- og adresseændringer), udvikle og 
vedligeholde info-materiale/guides til kunderne. Du vil indgå i et professionelt team med ansvar for servicering af 
kunderne. Du vil fra dag 1 få en stor berøringsflade til kunder og kolleger, såvel nationalt som internationalt og gennem 
din oplæring mærke, at du får god støtte og backup fra dine kolleger.  
 
Den rette kandidat vil: 
 Være vores ansigt udadtil både i tale og på skrift på engelsk og dansk. 
 Være i stand til at møde vores kunder, kolleger og købere i øjenhøjde  
 Arbejde struktureret (god disciplin i forbindelse med registrering af sager) 
 Bevare overblikket med flere igangværende sager både på telefon og mail og følge sagerne til dørs 
 Have flair for tal og gerne regnskabsforståelse, så du kan kommunikere afgørelser til kunderne 
 Arbejde i tidsrummet 8-16 
 Være en god team-spiller, ansvarlig og fleksibel  

 
Målet er, at du hurtigst muligt bliver klædt på til selvstændigt at håndtere kundekontakten, så du vil opleve en grundig 
oplæring i et dynamisk team, der har fokus på kunderne. Vi arbejder tæt sammen og tror på princippet om, at 
videndeling og samarbejde skaber bedre resultater. 
 
Har vi vakt din interesse? 
Så send din ansøgning med CV til: JOB-DK@atradius.com – snarest muligt og gerne inden den 31. august 2017. Leder af 
Service Desk Lars Melvang eller HR Manager Pia Steffens Frisk kan kontaktes på 3326 5000 ved behov for yderligere 
information. 
 
Atradius er førende i Danmark inden for kreditforsikring, garantier og erhvervsinkasso med mere end 90 års erfaring og en markedsandel på 60%. 
Vi tilbyder løsninger, der understøtter vækst ved at forbedre den økonomiske stabilitet, forenkle kreditstyringen og reducere 
kreditomkostningerne. Vores kunder er et bredt udsnit af store og små virksomheder inden for alle brancher. Vi er en del af et globalt 
kreditforsikringsselskab med 3.700 medarbejdere i mere end 50 lande og ejet af forsikringskoncernen Grupo Catalana Occidente. I Danmark 
beskæftiger vi ca. 100 medarbejdere og har kontorer  i Århus og København. Se yderligere information på www.atradius.dk eller www.atradius.com  
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