
SERVICEMINDED OG
PROAKTIV KOORDINATOR

Fiber Backbone søger

Kan du gå forrest og skabe glade og tilfredse 
kunder? Som koordinator spiller du en 
central rolle som vores stemme udadtil og 
opgavefordeler indadtil. 

En spændende dagligdag

Du bliver en del af det team i vores virksomhed, der planlægger og 

koordinerer fibernet kundeopkoblinger og har den daglige kontakt 

med kunderne. Du får derfor en varieret hverdag, hvor du kombinerer 

administrative opgaver med direkte kundekontakt. Hvis du har 

teknisk forståelse, er det en fordel, da vi servicerer kunder med 

produkter indenfor telefoni, Internet & TV.  

 

Dine primære arbejdsopgaver er:

• Registrering af bestillinger og kundeadministration i flere                 

 it-systemer.

• Besvarelse af kundehenvendelser pr. mail og telefon.

• Koordinering af kundeopkoblinger med egne og eksterne teknikere. 

• Dokumentation af kundeopkoblinger i flere it-systemer.

• Administration af ad hoc-opgaver.

Om dig

Du går forrest i løsning af teamets opgaver, da du har flere års 

erfaring med kundekontakt og koordination. Du smiler i telefonen, 

formulerer dig godt skriftligt og mundtligt og har en personlighed, 

som får alle i teamet til at samarbejde. Du motiveres af nye opgaver, 

men du bliver ikke træt af rutineprægede opgaver. Dit overblik 

og overskud betyder, at du kan håndtere situationer med mange 

henvendelser, uden at det går ud over kvalitet eller humør. Du er 

rutineret bruger af PC og Microsoft Office pakken. 

Om os

Fiber Backbone holder til i Holstebro og beskæftiger 18 medarbejdere, 

der arbejder med projektering, anlæg og drift af fibernet samt IT-drift. 

Firmaet er ejet af Jysk Energi Fibernet A/S, og beskæftiger sig med 

drift og udrulning af fibernet i Midt- og Vestjylland. Læs mere om 

fibernet på jyskenergi.dk. 

Vi tilbyder gode arbejdsvilkår til alle medarbejdere. Du får blandt 

andet fordelagtige sundheds- og pensionsforhold, en kollektiv 

bonusordning, tilbud om fritidsaktiviteter og mulighed for at 

deltage i spændende sociale arrangementer bl.a. arrangeret af en 

aktiv personaleforening. Du kan forvente et positivt og udviklende 

arbejdsmiljø.

Søg stillingen

Send os snarest din motiverede ansøgning og dit CV via 

stillingsformularen på jyskenergi.dk 

 

Ansøgningsfristen er torsdag d. 22. juli 2021 kl. 12.00 

Vi indkalder løbende til samtaler. 

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte 

forretningschef Ole Bjerre Nielsen på obn@fiberbb.dk eller telefon

96 100 221

Vi ser frem til at høre fra dig.
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