
Vi er Danmarks største og eneste landsdækkende cateringvirksomhed. Vi har 4 afdelinger fordelt i Århus, Odense, Slagelse og København og beskæftiger over 140 medar- 
bejdere. Vi leverer årligt mad til over 1,5 mio. kunder. Catering Danmarks mål er at sætte standarden i Norden for cateringmarkedet. Derfor er vi meget innovative, visionære 
og tidsaktuelle i tilgangen til markedet. Vi er i dialog med kunderne og er kendt for god service samt for at levere en sikker og tryg oplevelse.  
Vi ønsker at være den bedste arbejdsplads indenfor branchen og skabe kvalitet i hverdagen. Kokken & Co, Smageriet, kokkenshverdagsmad.dk, Kokken & Jomfruen samt 
Brunchtid.dk er alle registrerede varemærker under Catering Danmark ApS.

ER DU ET KONKURRENCEMENNESKE 
MED SALG I BLODET...
... og er service en del af din DNA? 

SÅ HAR VI STUDIEJOBBET PÅ CA. 10-15 TIMER/UGEN TIL DIG!

Vi vækster i øjeblikket kraftigt i alle dele 
af vores virksomhed. Derfor søger vi lige 
nu timeaflønnede medarbejdere til vores 
callcenter i Odense. 
Vores virksomhed er kendetegnet ved 
en flad, åbenhjertig og levende struktur. 
Vi værner om vores sunde værdier, det 
gode kollegaskab og den positive tilgang 
til udfordringerne. 
Hver en jobfunktion hos os er vigtig. Vi er 
ét team og løfter i flok vores fælles og 
ambitiøse mål! Callcenteret er et lille, 
men dynamisk team af engagerede og 
positive medarbejdere, der alle arbejder 
for at sikre en høj service for vores kunder. 

Det kan vi tilbyde:
• Et selvstændigt job i moderne rammer 
 i vores nyeste domicil

• Gode personalefordele og  
 udviklingsmuligheder 
• Sammenhold og engagement – både 
 i afdelingen, men også på tværs af   
 organisationen
• Dag- og weekendvagter i en rullende vagtplan
 med mulighed for flere timer i ferieperioder
• Timeaflønning

Kvalifikationer og kompetencer:
• Du har en professionel og service-
 minded indstilling til jobbet og trives i en
 travl hverdag med mange bolde i luften 
• Du er smilende i telefonen og ambitiøs   
 på egne såvel som virksomhedens vegne 
• Kendskab til salg pr. telefon vil være en  
 fordel, det er dog vigtigere, at du er 
 en god lytter og dermed hurtigt kan   
 afdække kundernes behov 

• Som person er du positiv, fleksibel 
 og serviceminded og er indstillet på 
 at bidrage til den gode stemning på   
 kontoret  
• Vi forventer, at du har en god forståelse  
 for web og IT  

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til 
Sales Manager Kim Langelykke på tlf. 22860908. 
Vi indkalder løbende til samtaler, så send alle- 
rede i dag din ansøgning samt CV mærket 
“kundeservice” til kla@cateringdanmark.dk 


