
NORSK- OG DANSKTALENDE KUNDESERVICEMEDARBEJDER TIL 
VIRKSOMHED I VÆKST  

LASERTRYK.DK A/S 

(Arbejdspladsen ligger i Århus kommune) 

 
Vi søger en kontorassistent, grafiker eller lign. til skandinaviens største digitaltrykkeri. 

Vi søger en medarbejder til vores dansk-norske kunderådgivningsafdeling og det er derfor nødvendigt, at du 
både taler flydende norsk og dansk. 
 
I afdelingen, som består af 12 andre grafikere/rådgivere og en kundeservicechef varetager vi al form for 
kundekontakt, ordreoprettelse, filtjek mv. 

Vi har brug for en medarbejder, der selvstændigt kan varetage al form for ordrebehandling og 
kundehenvendelse i både den danske og norske kundeservice. Du skal kunne lide at tale i telefon. 
 
Du vil blive en del af alsidigt team af engagerede medarbejdere. 
 
Personlige kvalifikationer 
• Dansk i både skrift og tale 
• Flydende norsk i både skrift og tale 
• Erfaring fra den grafiske branche en fordel men ikke et krav 
• Flair for god og sober kundeservice 
• God til at bevare overblikket 
• Høj stresstærskel - vi har heldigvis travlt 
• Kan arbejde selvstændigt 
• Fleksibel i forhold til arbejdsopgaver 
• Samarbejdsvant og –villig 
• Har en høj grad af faglig stolthed  
• Kan begå dig i et godt internt miljø med engagerede kolleger 
• Kan du udover norsk også tale og skrive svensk, betragtes det som en ekstra kvalifikation. 

Der er ingen grund til at søge jobbet, hvis du ikke taler og skriver flydende dansk og norsk. 

Arbejdstider 
Din arbejdstid vil være fuldtid, 37 timer om ugen beliggende mandag til fredag ml. kl 8:00 til 18:00 efter 
nærmere aftale. 
 
Personalegoder 
Af personalegoder vil vi fremhæve frisørordning og massør. Vi kan også byde på fri frugt, drikkevarer samt 
frokost om fredagen. 
 
Om Lasertryk.dk A/S 
Lasertryk.dk er en såkaldt ”full-service” grafisk virksomhed beliggende i Århus Nord i nærheden af IKEA. Vi er 
blandt de meget få trykkerier i Skandinavien, der producerer digitaltryk, offsettryk og storformat i samme hus. 
Lasertryk.dk blev i årene 2004, 2005, 2006, 2007 og 2008 kåret som Gazelle-virksomhed af Dagbladet Børsen. 
 
Interesseret?.. så send et par linier og et cv til mette@lasertryk.dk  
Forventet start: hurtigst muligt 

Ledige stillinger: 1 

LASERTRYK.DK A/S 

 

LaserTryk.dk tilbyder en bred vifte af grafiske produkter, herunder digitaltryk, plakater, storformat, 
stofbannere, brevpapir og postkort. Vi har Skandinaviens største digitale produktionskapacitet ligesom vi har 
eget offsettrykkeri inhouse. LaserTryk.dk har ca. 100 ansatte med en gennemsnitsalder på 30 år. 
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Virksomheden tilbyder  
Fastansættelse 
Fuldtid 
Almindelige vilkår 

Kontaktperson  
Personalechef Mette Ebert 
Hovednummer: 87303403 
Arbejde direkte: 87303816 
Email: mette@lasertryk.dk 
 
Arbejdsgiver  
LaserTryk.dk A/S 
P. O. Pedersens Vej 9 
8200 Aarhus N 
Danmark 
Fax: 87303103 
Email: anders@lasertryk.dk 

Hjemmeside: http://www.lasertryk.dk 
 
Ansøgning  
skriftligt 
Via e-mail: mette@lasertryk.dk 
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ID: 3376884 

 

 


