
Jobopslag fra Salling Group 

Servicebud – kører ud fra 
Ishøj: 

Servicebud (chauffør): 

Salling Group lancerer i 2021 et nyt online-supermarked med levering af dagligvarer direkte 
hjem til danske husstande. 

Vi har brug for fleksible ildsjæle, som brænder for at levere sublime kundeoplevelser og 
deltage i et innovativt og dynamisk miljø. 

Kan du levere mad- og dagligvarer i rette tid direkte til døren med et smil på læben, samt sikre 
at vores kunder får høj service og god kvalitet? Vil du være en del af et engageret team, der 
hver dag stræber efter at gøre det endnu bedre end i går? 

Så har vi en enestående mulighed til dig. 

Vi tilbyder dig muligheden for at blive et af vores servicebude, der er med til at gøre 
hjemmelevering af fødevarer let, sjovt og overkommeligt for alle. Du bliver en del af et nyt 
team med stor vindermentalitet, og hvor alle brænder for at gøre en forskel for vores kunder. 
Vi har en uformel omgangstone og sætter en ære i at levere en fortræffelig service hver 
eneste dag. Vi indgår, sammen med andre afdelinger, i et stort serviceteam, der arbejder tæt 
sammen om at bygge fremtidens online supermarked, hvor alt hvad du kan og gør, har 
betydning for kundens oplevelse.  

God service og levering med et smil 

Som servicebud er du det primære kontaktpunkt for vores kunder og udfylder dermed en 
meget vigtig rolle, da du har ansvaret for at levere kundernes mad- og dagligvarer helt til 
døren og dermed sikre, at vores kunder altid får den bedst mulige oplevelse. 

Du får en udfordrende hverdag med frihed under ansvar, og du er ikke bleg for at yde det 
ekstra, der skal til, for at gøre vores kunder glade og tilfredse, hver gang. 



Dine opgaver og ansvarsområder omfatter blandt andet 

• Levering af kundens mad- og dagligvarer til tiden og med et smil 
• Sikre fortræffelig kundeservice og dermed høj kundetilfredshed 
• Finde gode løsninger på uforudsete udfordringer, uanset om det er på ruten eller hos 

kunden 
• Ad hoc-opgaver på tværs af forretningen 

 

Hvem er du? 

Du er hårdtarbejdende, pålidelig og har det fint med fysisk arbejde. Du er 
samtidig kvalitetsbevidst, energisk og med et højt drive og godt humør. Du motiveres af at give 
vores kunder en serviceoplevelse ud over det sædvanlige. Du går aktivt til opgaverne og er 
ikke bange for at tage beslutninger på stedet. Din personlighed er præget af høj integritet, og 
du evner at løse her-og-nu udfordringer. Erfaring med kundeservice er en fordel, men det 
vigtigste er, at du brænder for at yde en fantastisk serviceoplevelse i hvert eneste kundemøde. 
Det er et krav, at du har kørekort (B) og kan tale dansk. 

Vi tilbyder dig: 

Et job med ansvar og stor selvstændighed, der sætter krav til dit overblik og evne til at træffe 
hurtige beslutninger. Du får relevante kurser og træning, så du er klædt godt på til opgaven, og 
vi sikrer en løbende personlig og faglig udvikling. Der er tale om en fuldtidsstilling med gode 
løn- og ansættelsesvilkår. Jobbet involverer varierende arbejdstider, inklusiv aftenarbejde, 
arbejde i weekender og på helligdage. 

Kan du løfte opgaven? 

Så send os din ansøgning hurtigst muligt gennem dette link:  
 
Fuldtidsannonce: 

https://sallinggroup.com/job/ledige-stillinger/job/?id=d98cd164-7762-43bb-9cd2-93bbd6697815 

 

 

Deltidsannonce (Deltid er alt mellem 10-35 timer): 

https://sallinggroup.com/job/ledige-stillinger/job/?id=96336e93-0486-4a00-996d-05d26054409c 

 
  
Vi behandler ansøgningerne løbende. 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsallinggroup.com%2Fjob%2Fledige-stillinger%2Fjob%2F%3Fid%3Dd98cd164-7762-43bb-9cd2-93bbd6697815&data=04%7C01%7CMarianne.T.Jespersen%40quickcare.falck.dk%7Cf570caed83d143fb54df08d8976bce13%7Cb131966a20684b91aeab577ed32cecd1%7C0%7C0%7C637425836653028422%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=W%2F%2BZKWXZRfeqRLQru9fo7TC7CFo8DQGYjSoVLyPFUMQ%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsallinggroup.com%2Fjob%2Fledige-stillinger%2Fjob%2F%3Fid%3D96336e93-0486-4a00-996d-05d26054409c&data=04%7C01%7CMarianne.T.Jespersen%40quickcare.falck.dk%7Cf570caed83d143fb54df08d8976bce13%7Cb131966a20684b91aeab577ed32cecd1%7C0%7C0%7C637425836653028422%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=P41SyTW6WS9jDz1m1tJGmLNe%2B3gGyOFTOU9xw6HOfRg%3D&reserved=0

