
 

BE WTR levererar innovativa vattenlösningar till kontor, publika 
miljöer och HoReCa. Vi älskar det vi gör, värnar om våra kunder 
och är här för att förändra branschen. Nu söker vi två nya 
medarbetare till vår kundsupport som hanterar svenska, engelska 
och det finska språket i både tal och skrift.  

Läs gärna mer om oss på: www.bewtr.com 

Är du vår nya finsktalande medarbetare i kundsupporten? 

BE WTR söker just nu två nya medarbetare på 50% och vi söker dig som sätter kundens 
bästa i fokus och som har en stor förståelse för hur en professionell kundsupport skall 
fungera. Kanske har du jobbat inom kundsupport i många år och vill gå ner i arbetstid eller 
studerar och vill kombinera studierna med ett roligt jobb. 

Kundkontakten sker via telefon, mail och chatt. I vår kundsupport hanterar vi alla olika sorters 
frågor, några exempel är produktfrågor, fakturafrågor, servicefrågor.  

• Du är lyhörd för kundens behov och förväntningar 

• Du har ett gott ordningssinne 

• Du är en duktig kommunikatör & rådgivare  

• Du är lösningsorienterad och tar egna initiativ  

• Du är en positiv person som bidrar till en trevlig arbetsmiljö 

• Du kommer att jobba med de nordiska länderna och ett krav är därför att du hanterar 
svenska, finska och engelska både i både tal och skrift.  

Tillsvidareanställning (6 månaders provanställning) 

Start: Enligt ök, men vårt önskemål är 1 april. 

Arbetstid enligt schema (50%) måndag-fredag 08.00-17.00 

Vi erbjuder dig en arbetsplats på vårt huvudkontor i Bromma tillsammans med härliga 
kollegor i fina ljusa lokaler. Väl på plats erbjuder vi också ett välplanerat 
introduktionsprogram för att ge dig de bästa förutsättningarna att lyckas i din nya roll.   

I den här rekryteringen samarbetar vi med BeProud Rekrytering. Vid eventuella frågor kontaktar du 
Lotta Vikström som nås på 070-234 84 04 eller lotta@beproud.nu 

Din ansökan skickar du också direkt till Lotta Vikström. Vi vill att din ansökan innehåller ditt CV samt 
ett motivationsbrev där du beskriver varför du lockas av den här tjänsten och vad du kan bidra med för 
vår verksamhet.  

Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte för länge.  

Vi ser mycket fram emot att höra ifrån dig! 

/Teamet på BE WTR 

 

 

mailto:lotta@beproud.nu


 


