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Deltid: 15-20 timer/uge 

Kundesupporter til Danmarks bedste internetvirksomhed 
Bliver du motiveret af at yde fantastisk kundesupport, har du flair for IT og 
teknik, kan du bevare overblikket, selv når der er travlt, og er du en god 
kollega? Hvis svaret er ja, er du måske lige den vi søger.  

Vi tilbyder 

Vi tilbyder et job i en mindre organisation, hvor du bliver en del af et 
velfungerende kundeserviceteam, der sammen med resten af virksomheden 
leverer en 5-stjernet kundeoplevelse. Vi har et solidt værdigrundlag baseret 
på rummelighed, samarbejde og resultater. Du får fantastiske og 
hjælpsomme kolleger, og en arbejdsplads med flad struktur, uhøjtidelig og 
humoristisk omgangstone og stor vægt på det sociale samvær. Der er frihed 
under ansvar og mulighed for at præge arbejdsgange og processer.  

Dine opgaver 

Din primære opgave bliver at håndtere kundehenvendelser pr. telefon og 
mail. Sammen med dine kollegaer skal du være med til at fastholde 
Fiberbys høje niveau i kundeservice og -support. Kunderne er 
slutbrugere/abonnenter, men kan også være bestyrelsesmedlemmer i 
boligforeninger og boligadministratorer.  

Du bliver en del af et samarbejde, der går på tværs af afdelinger og 
involverer samtlige af dine kollegaer i organisationen. På baggrund af det, 
er du sammen med dine kollegaer i kundeserviceteamet vores ”tone” og 
”stemme” i kontakten med kunderne. 

OM 
Vi bor i Jernbanebyen i København, nær 
Fisketorvet og Dybbølsbro station. Vi leverer 
internet til boligforeninger i København. 

SPØRGSMÅL 
Skriv til Kundeservice Teamleder Hannah på 
hgu@fiberby.dk. 

SØG JOBBET 
Send din ansøgning til job@fiberby.dk  
Emne: Kundesupporter. 
 
ANSØGNINGSFRIST  
Hurtigst mulig, fordi vi behandler 
ansøgningerne løbende. 
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Jobbet indebærer 

• Selvstændig dialog med kunderne – vejledning, fejlsøgning og løsning 
af problemer 

• Opretholde og øge virksomhedens høje kundetilfredshed 
• Følge og forbedre vores arbejdsgange 
• Deltage aktivt i teamet med både erfaringsudveksling og forbedringer 

 

Profil 

• Uddannelse eller erfaring inden for kundeservice og/eller teknisk 
support 

• Interesse for teknik og IT  
• Dygtig kommunikator både i tale og på skrift  
• Proaktiv og kan arbejde selvstændigt 
• Godt overblik – evner at have gang i mange ting og få styret dem i mål 
• Positiv, energisk med fokus på samarbejde og løsninger 
• Erfaring med henvendelser ang. fakturering er en fordel 

 

Om Fiberby 

Vi forsyner over 30.000 lejligheder i København med hurtigt og billigt 
internet. Vi er dedikeret til at give vores kunder Danmarks bedste 
kundeservice og support hver dag, og vi har 5 solide stjerner på Trustpilot. 


