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Koordinator til  
Service 
 

 

Til en fuldtidsstilling i GRAS søger vi en selvstændig og serviceorienteret koordinator, der 
kan bevare overblikket og roen i en til tider hektisk og omskiftelig hverdag, hvor vi har 
mange bolde i luften samtidig. Desuden skal du medvirke til at styrke os globalt over for 
vore partnere og slutkunder. Organisatorisk vil du indgå i vores Serviceafdeling, som pt. 
består af fire medarbejdere.  
 
Som koordinator vil du komme til at stå for modtagelse/forsendelse og registrering af 
udstyr fra kunderne i RMA-sager. Derudover vil du komme til at udarbejde tilbud på 
reparationer samt opfølgning på disse, desuden vil du indgå i den daglige support til 
kunderne i tæt samarbejde med Service Manageren. Du vil i det daglige være i kontakt 
med partnere, kunder samt kolleger internt i hele huset.  
 
Dine arbejdsopgaver 
 

• Modtagelse/forsendelse af RMA-sager 

• Registrering af RMA-sager i ERP-systemet 

• Oprettelse af Servicerapporter til teknikerne 

• Afslutning og verifikation af Servicesager 

• Ansvarlig for opdatering af Serviceinstruktioner 

• Shipping af RMA-sager 

• Diverse administrative opgaver for Produktionen 

 
Dine kvalifikationer og erfaringer 
 

•  All-round kontorassistent/ eller lignende 

• Gode kundskaber i dansk, både skriftligt og mundtligt 

• Engelsk i skrift og tale – gerne erfaring fra international virksomhed 

• Godt kendskab til Microsoft Office 

• Godt kendskab til ERP-systemer - specifikt VISMA 

• Ansvarsbevidst, struktureret, fleksibel, udadvendt, proaktiv 

• Interesse for teknik 

 

Vi forventer desuden at du har gode samarbejdsevner, og at du er god til at følge en 
opgave helt til dørs. 
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Vi tilbyder 
En velordnet arbejdsplads med gode arbejdsforhold. Vores organisation er meget uformel, 
og vi lægger vægt på en stor grad af frihed under ansvar.  
 
 
Ansøgning 
Send en kort ansøgning inkl. CV på mail til Job@gras.dk inden den 20-01-2020. Vi 
forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 5-6. 
 
 
Ønsker du yderligere oplysninger om jobbet, er du velkommen til at henvende dig til 
Service Manager Helle Dagø på telefon 21 14 41 80 
 
 
GRAS er en global virksomhed, repræsenteret i mere end 40 lande. Vi udvikler og sælger 
målemikrofoner i verdensklasse og har siden starten i 1994 opnået international anerkendelse. 
Virksomhedens grundlægger Gunnar Rasmussen har i over 60 år bidraget til ny viden om lyd og 
vibration. GRAS har en bred kundeportefølje, der består af virksomheder inden for fly-, bil- og 
elektronikindustrien samt audiologi og telekommunikation. 
Virksomheden ligger i Holte på Skovlytoften 33. Vi har over 110 medarbejdere og flere er på vej. Se 
mere på www.gras.dk. 
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