
 

 

 
 

Kundservice vikariat (ca. 12 månader)  
 

Roll inom kundservice sökes till Garantiavdelning  

på ledande internationellt kreditförsäkringsbolag 
 

 

Vi söker en person som brinner för att ge bästa tänkbara service till våra kunder.  

 

Hos oss kommer du att ha löpande kontakt med våra kunder samt ett nära samarbete med dina kollegor på 

avdelningen. Vi är ett litet team på 6 personer, där alla känner och tar ett stort ansvar för att vi ska lyckas.  

  

I dina uppgifter ingår utfärdande av garantier, etablering och uppföljning av kundavtal, hantera kund-ärenden via 

telefon och e-mail etc. Rollen innehåller både interna administrativa uppgifter såväl som externa ärenden med kunder. 

 

Ditt fokus kommer bestå i att bibehålla de redan nu goda kundrelationerna. Då våra målgrupper utgörs av större 

företag vill vi att du har erfarenhet och känner dig bekväm med dessa kontakter.  

 

För denna tjänst ser vi gärna att du har: 

 
 Ekonomisk utbildning (gärna eftergymnasial) 

 Erfarenhet från motsvarande roll (gärna inom finansiell verksamhet)  

 Affärs- och näringslivsintresse  

 

Som person tror vi att du är en serviceinriktad och proaktiv person, som får saker att hända och med förmågan att ha 

många bollar i luften samtidigt. Du är också ansvarstagande och kan arbeta självständigt när det behövs.  

 

Då vi ingår i en internationell koncern är det viktigt att du är öppen för kontakter med kollegor och kunder i andra 

länder. Vi förutsätter att du kan kommunicera obehindrat på engelska. 
 

Intresse? 

 

Ovanstående tjänst är ett vikariat med start från januari 2019.  

 

Anmäl ditt intresse för tjänsten snarast då urval och intervjuer kommer att ske löpande.  

 

Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Stefan Rundström på telefon nr 08-566 22 182 eller via email 

stefan.rundstrom@atradius.com. Till denna email adress skickar du också din ansökan om tjänsten. 

 
Atradius är ett av världens ledande kreditförsäkringsbolag. Vi erbjudar tjänster och produkter inom bland annat kundkreditförsäkring, garantier och 

inkasso. Garantiavdelningen erbjuder garantier till företag inom branscher som bygg, verkstad, industri, resor etc. Atradius strävan nu och i framtiden 

är att säkra våra kunders affärer, innanför och utanför landets gränser. Vi är Sveriges ledande kreditförsäkringsbolag och ett världsomspännande 

varumärke som ger styrka i våra kunders nationella oh internationella affärer. Koncernen har 3.300 anställda och finns representerade med 160 

kontor i ca 50 länder. I Sverige är vi ca 45 anställda och sitter i ljusa trevliga lokaler på Rådmansgatan nära Tegnérlunden. Mer information finns att 

ta del av på våra hemsidor www.atradius.se eller www.atradius.com  

 


