
 SHAPING VISIONS _ 

Innovative ideas are the hall-
mark of our successes and 
move us on. We are passionate 
about realizing wind energy 
projects across the globe and 
meeting tomorrow`s ener-
gy technology challenges. 
You and your engagement 
can make a contribution to 
shape the future of renewable 
energies.

_ DRIVING THE FUTURE

Location: Malmö 

Kontakt:
Har du frågor om tjänsten är du 
välkommen att kontakta Rekryterare 
Cindy Kristensson eller Daniel Hil-
vardén, +46 (0) 40 611 07 71 på 
TEMP-TEAM Sverige.

Vill du arbeta med försäljning och kundservice i en spännande kombination 
och samtidigt tillhöra en framgångsrik och världsledande vindkraftsaktör 
inom energibranschen? Då kan detta vara möjligheten för dig! För vår 
kunds räkning, ENERCON Energy Converter AB, söker vi nu en Customer 
Relations Coordinator med placering på huvudkontoret i Malmö, där du blir 
en viktig lagspelare i ett team om 4 personer. Detta är en rekrytering och 
tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med start till hösten. 

Företagspresentation 
Jorden har obegränsade resurser av sol, vind och vatten. Det är en av 
vår tids mest ansvarsfulla uppgifter att ta till vara dessa resurser i stor 
skala och vi har antagit denna utmaning. ENERCON är ett av de ledande 
vindkraftsföretagen i världen. I Landskrona fi nns ENERCON Windtower 
Production, vilken är vår ståltornsfabrik och produktionsanläggning med 
200 anställda där vindkraftstorn serietillverkas. Mer information om 
ENERCON-koncernen fi nner du på: http://www.enercon.de/en-en/ 

Tjänstebeskrivning 
I rollen som CRC blir du ett viktigt stöd till ENERCONs CRM avdelning, 
där ditt ansvar blir att vårda- och utveckla långsiktiga och framgångsrika 
kundrelationer samt att aktivt arbeta med att förbättra våra kundprocesser. 
Dina arbetsuppgifter kommer huvudsakligen att vara en ”Singel point of 
contact” för våra kunder och där igenom att vårda kundrelationen gällande 
avtal, tekniska frågor och andra ärenden till såväl ENERCONS befi ntliga 
kunder som till interna kollegor på avdelningen. Dina huvudsakliga arbet-
suppgifter innefattar sammanfattningsvis; 

- Koordinera och besvara avtalsspecifi ka kundfrågor
- Förhandling och förlängning av kundkontrakt med personligt kundansvar
- Understödja försäljningsavdelningen i kontraktsfrågor
- Kundmöten och deltagande på mässor
- Resor i tjänsten förekommer på främst nationell nivå

Kvalifi kationer 
Vi tror att du har minst 5 års arbetslivserafrenhet ifrån en liknande roll in om 
försäljning- och kundservice. Har du dessutom erfarenhet från energibran-
schen eller motsvarande bransch är det meriterande.  Du har som minimum 
fullgjord gymnasieutbildning men får gärna ha eftergymnasial utbildning 
inom områdena försäljning, kundservice och juridik med inriktning mot 
förhandling och avtal. Du kommunicerar obehindrat på såväl svenska som 
på engelska i tal som skrift och har B-körkort. Vidare har du goda kunskaper 
i Offi cepaketet och det är meriterande om du har god erfarenhet av SAP. Du 
har inga problem med arbete på hög höjd då detta förekommer i tjänsten.

Hos ENERCON är du en långsiktig investering och kommer få en gedigen 
introduktionsutbildning för att ge dig bästa möjliga förutsättningar att 
lyckas i din yrkesroll. 

Egenskaper 
Vi tror att du som söker är affärsmässig som person, har en god analytisk 
förmåga med stor känsla för service. Du är en naturlig relationsbyggare 
och brinner för att arbeta med försäljning, kundservice och teknik med 
nöjda kunder i fokus. Vi har långsiktiga kundrelationer varför det är viktigt 
att du är uthållig, strukturerad och förtroendeingivande som person med 
ett långsiktigt affärstänk. Är du dessutom affärsmässig som person, kan ta 
höjd i professionella sammanhang och är förhandlingskraftig som person 
har du goda förutsättningar att lyckas. 

Om Temp-Team 
TEMP-TEAM Sverige AB är ett auktoriserat rekryterings- och bemannings-
företag och har i över 35 år framgångsrikt rekryterat medarbetare till såväl 
börsnoterade företag som mindre verksamheter. Vi är en del av en internationell 
koncern och tillsätter tjänster både inom kollektiv- och tjänstemannasektorn. 
Läs gärna mer om oss på www.temp-team.se 

Ansökan 
Vi uppskattar mångfald och ser gärna ett brett spann av sökande till tjänsten. I 
denna rekrytering samarbetar vi med TEMP-TEAM. Du söker tjänsten via denna 
länk: https://temp -team.se/arbetssoekande/lediga-jobb/tjaenst/1046 alternativt 
på www.temp-team.se . Då vi har ett löpande urval till tjänsten är det viktigt att 
du skickar din ansökan så fort som möjligt för att öka dina chanser att komma 
med i urvalsprocessen. 

Customer Relations 
Coordinator 

karriere.enercon.de


