
        
Sommervikar til kundeservice/telesalg      
Danmarks største ismejeri 

Premier Is, Mejerigaarden A/S søger en sommervikar til kundeservice / telesalg. 

Du skal have mod på at arbejde i en dynamisk og sæsonpræget virksomhed, hvor det går stærkt, og der stilles 
store krav til den enkelte medarbejder, især i sommerperioden. Til gengæld bliver du en del af et engageret 
team, og kommer til at være med til at sælge Danmarks bedste is. 

Stillingernes primære arbejdsområder vil være:  

• Telesalg  
• Besvarelse af kundehenvendelser  
• Telefonomstilling 
• Kontakt til salgschauffører  
• Diverse tastning og arkivering 
• Diverse administrative opgaver 
• Afløsning og aflastning af faste medarbejdere 

Faglige kvalifikationer og profil: 

• Du har gode kommunikationsevner, da du skal kommunikere med både kunder og medarbejdere på 
alle niveauer i organisationen. 

• Du har erfaring fra lignende stilling 
• Du er teamplayer, og trives i en travl og til tider hektisk hverdag.  
• Du kan sælge over telefonen (der er tale om salg til eksisterende kunder, ikke kanvas) 
• Du er serviceminded 
• Du er systematisk, ansvarsbevidst og engageret, og har et godt humør. 

 

Vi kan tilbyde et spændende job med mange udfordringer i en virksomhed med et godt arbejdsklima og en 
uformel omgangstone. Ansættelsen er fra 1. maj til 30. september 2018. 

Der er ikke mulighed for at holde ferie i juli måned. 

Hvis du synes ovenstående lyder spændende, så send en ansøgning med relevante bilag pr. mail til 
HR@premier-is.dk,  mærket ”kundeservice”. Samtaler bliver afholdt løbende. 

Om Premier Is – Mejerigaarden 

Premier Is i Thisted er det største danske ismejeri og indtager en ledende position som producent af højkvalitets isprodukter i 
Danmark. Ismejeriet i Thy, som er et af de ældste i Danmark, blev grundlagt i 1933 af mejeristen Sigurd Laurids Sørensen, der var 
blandt de første, der lærte at lave iscreme i Danmark.   
Premier Is har siden 2015 været del af Food Union gruppen, som er det største mejeriselskab i Letland og den førende isproducent i 
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Baltikum.  Al isproduktion foregår på ismejeriet i Thisted, og Premier Is har i over 80 år leveret danskproduceret is af høj kvalitet 
baseret på stolte håndværkstraditioner, fløde og nøje udvalgte råvarer. Produkterne sælges under en række velkendte varemærker 
som ”Mejerigaarden”, ”Gammeldags Flødeis”, ”Premier Is”, ”Polar Is” og ”Underground”. 
  
 


