
 

 

EN DEL AV 

 

Trademax söker 5 medarbetare till vår Kundservice   

Trademax, som en del av Bygghemma Group, är ett dynamiskt och snabbväxande företag som sedan starten 2008 har etablerat sig 

som Nordens största möbelbutik på nätet. Bolagets kultur kännetecknas av resultatfokus och stark entreprenörsanda och vi växer 

såväl organiskt som genom en aktiv förvärvsstrategi. För vår fortsatta tillväxt söker vi nu 5 medarbetare till vår Kundservice. 

 

Arbetsuppgifter i rollen 

Som kundservicemedarbetare på Trademax är du vår främsta ambassadör och du är den som skall ge våra kunder ett fantastiskt 

bemötande. Du möter kunden via telefon och mejl och hjälper dem att snabbt få svar på frågor gällande beställningar och 

produkter. Vi är serviceinriktade med ett stort försäljningsfokus, vilket gör att du som kundservicemedarbetare även ger kunderna 

erbjudanden och tar initiativ till merförsäljning. 

 

Dina kvalifikationer  

Du som är vår nästa medarbetare är en mycket engagerad person som tycker om att prata med kunder över telefon. Du är flexibel, 

effektiv, stresstålig och har lätt för att samarbeta. Du är noggrann, värderar kvalitativ service och förstår sambandet mellan hur 

kundnöjdhet ger försäljning och vice versa. Du eftersträvar även att alltid bli bättre på det du gör och tar gärna emot coachning för 

att uppnå goda resultat. Du talar och skriver både svenska och engelska obehindrat.  

 

Dina personliga egenskaper 

Trademax har under de senaste åren genomgått en kraftig expansion och det är viktigt att du som person trivs i en föränderlig 

miljö där tempot är högt. Det ställer krav på flexibilitet, problemlösning och servicekänsla. För tjänsten kommer personlig 

lämplighet att ha stor betydelse därför är viktigt att du är självgående och stresstålig i din natur. Tidigare erfarenhet från 

kundservice eller försäljning via telefon är meriterande men inte ett krav. Det är ett stort plus i kanten om du talar danska och/eller 

norska. 

 

Vi erbjuder 

Ett självständigt, spännande och utvecklande arbete hos Nordens snabbast växande och största e-handelsaktör inom 

heminredning. Vi erbjuder dig en nyckelroll där du förväntas bidra till företagets fortsatta tillväxt och utveckling. För rätt person 

finns det mycket goda möjligheter att utvecklas inom organisationen. 

 

Ansökan 

Är du Kundservicemedarbetaren Trademax söker? Då vill vi ha din ansökan redan idag. Vi tillämpar ett löpande urval, därför är det 

viktigt att du skickar din ansökan så fort som möjligt för att öka dina chanser att komma med i urvalsprocessen.  

Skicka din ansökan till jobb@trademax.se Skriv ”Medarbetare Kundservice” i ämnesraden. 

 

Om Trademax 

Trademax är ett varumärke inom Bygghemma Group som sedan starten 2008 har etablerat sig som en av de starkaste och mest 

framgångsrika e-handelsaktörerna i Norden. Bygghemma Group startade år 2006 och har idag ca 500 anställda och omsätter drygt 

3 miljarder. Sedan 2016 har Byghemma Group expanderat till en nordisk koncern med 56 fysiska butiker och 29 webbutiker, b la: 

bygghemma.se, bygghjemme.no, byghjemme.dk, taloon.com, netrauta.fi, talotarvike.com, frishop.dk, byggshop.se, badshop.se, 

golvshop.se, stonefactory.se, trademax.se, trademax.no, trademax.dk, trademax.fi, chilli.se, chilli.no, furniturebox.se, furniturebox.no, 

furniturebox.dk, furniturebox.fi, kodin1.com, linoleumkompaniet.se, hemochbastu.se, myhomemøbler.dk, lindstromsbad.se och 

polarpumpen.se. 


