
Trevaren på Eydehavn søker teknisk 
kundebehandler/ordrekoordinator 

Vi ser etter en engasjert kollega som motiveres av å gi våre kunder utpreget god service! Trives du 
med varierte oppgaver, et høyt tempo og kan forholde deg til flere oppgaver samtidig? Da ønsker vi å 
høre fra nettopp deg! 
 
Arbeidsoppgaver: 

• Utarbeide og følge opp tilbud 
• Utarbeide tegning i AutoCAD eller tilsvarende applikasjon 
• Motta, registrere og følge opp ordre 
• Håndtere innkjøp 

o Sette bestillinger/avrop 
o Følge opp leveranser 
o Oppdatere systemet 

• Intern logistikk og koordinering mot produksjon 
• Kundebehandling og dialog rundt status på ordre 
• Ekstern logistikk som planlegging, booking av transport og utarbeidelse av dokumenter 
• Bistå med HMS oppdatering 

Kvalifikasjoner: 

• Utpreget serviceinnstilling, engasjert og kundeorientert 

• Gode kommunikasjons og samarbeidsevner 

• Effektiv og trives med en hektisk arbeidshverdag 

• Strukturert, ansvarsfull og nøyaktig 

• Evne til å vurdere kostnadseffektive løsninger og beste praksis 

• Evne til å jobbe godt både selvstendig og i team 

Du har helst: 

• Erfaring fra arbeid ved kundesenter eller tilsvarende 
• Teknisk forståelse 
• Erfaring med å tegne i Autocad eller tilsvarende applikasjon. 
• Gode IT kunnskaper (Office pakken), samt generell god systemforståelse 
• Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig 

Vi tilbyr: 

• Stillingsbrøk: 100% 
• Varierte oppgaver 
• Konkurransedyktige og ordnede betingelser 

 

Om bedriften 



Trevaren er en Innovativ og moderne produksjonsbedrift på Eydehavn i Arendal. 

Vi produserer utvendige og innvendige møbel dører i en moderne fabrikk, slik at vi kan levere et 

produkt som tilfredsstiller dagens krav til kvalitet og finish. Under produksjonen legges det mye 

håndverk og sjel i hvert enkelt produkt. Våre dører skal være med å løfte fasadens eller interiørets 

design slik at de kan være til glede i lang tid. 

NY FABRIKK. 

Helt nye topp moderne fabrikk lokaler stå nå klare med nye maskiner og en produksjonslinje som 

matcher. Med dette vil vi kunne styrke vår posisjon i markedet og sikre flere arbeids plasser i tiden 

fremover Nye produkter vil bli utviklet og andre markeder vil åpne seg for oss .  

Trevaren Eydehavn as er og vil bli et firma på vei opp og fram. 

 

Søknaden sendes .: 

post@trevaren.no med cv og merkes .: Søker teknisk kundebehandler/ordrekoordinator 

mailto:post@trevaren.no

