
 

Coba Ovne A/S 
Trafikcenter Sæby Syd 5 - 9300 Sæby, Danmark 

Kontakt os på 8791 0040 eller info@coba.dk 

Er du en engageret servicekoordinator som er opsat på 
at levere kvalitets service på højt niveau? 
Arbejdsgiver: Coba Ovne 

Stilling: Servicekoordinator 

Sted: Sæby 

Ansøgningsfrist: hurtigst muligt  

Varighed: Fuldtid  

Brænder du for at levere service af højeste kvalitet? Er du god til at kommunikere med kunder og 

pleje samarbejdspartnere? Har du lyst til at have en dagligdag med forskellige opgaver? – Så er du 

måske den vi søger. 

 

Hos Coba Ovne A/S søger vi en ny kollega til vores serviceafdeling. Vi leder efter en person, der 

forstår sig på kvalitets service og har sans for god kommunikation. Du skal kunne arbejde 

selvstændigt, men samtidig være en holdspiller, som er god til at styre flere opgaver på samme tid 

og fungere både præcist og effektivt i en travl hverdag.  

Arbejdsopgaver 
- Håndtere indgående serviceanmodninger på en effektiv måde 
- Support og guide af kunder  
- Planlægge og distribuere serviceopgaver til vores servicepartnere 
- Distribuer relevant teknisk dokumentation til servicepartnere 
- Opdatere og vedligeholde virksomhedssystemer med data 
- Hjælpe til med den daglige drift  
- Sammensætte og tilbyde servicekontrakter 
- Opfølgning på serviceaftaler/salg 
m.m. 

Personlige kvaliteter 
- Har relevant erfaring eller uddannelse inden for service, salg, kommunikation eller logistik 
- Er god til at kommunikere, har en professionel adfærd og formår at samarbejde med alle typer 
mennesker 
- Kan arbejde selvstændigt, struktureret og tilrettelægge arbejdsopgaver og tid effektivt 
- Er handlekraftig, tager ansvar og kan håndtere flere opgaver ad gangen 
- Har fokus på at opnå resultater og en kreativ tilgang til problemløsning 
- Er en udadvendt person, som trives i et aktivt og åbent arbejdsmiljø 
 
Vi tilbyder 
- En spændende og udfordrende stilling samt en travl hverdag 
- Rigtig gode kollegaer i et åbent og hyggeligt arbejdsmiljø 
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- Gode muligheder for faglig udvikling og for at fremme din karriere, da både virksomheden og 
vores medarbejdere kontinuerligt bestræber sig på at udvikle sig 
 
For at komme i betragtning til denne stilling bedes du sende ansøgning, CV samt relevant 
dokumentation via e-mail. 
 
Har du spørgsmål, eller vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at Jacob Birkkjær på 
telefon: 4021 2340 eller e-mail: jacob@coba.dk 
 
Vi ser frem til at modtage din ansøgning hurtigst muligt. 
 

Om virksomheden: 

Coba Ovne A/S (UNOX Danmark) er en af Danmarks største leverandør af professionelle 

konvektions og kombi ovne til Gastronomi, bake-off og bagere. Coba leverer også alt i tilbehør til 

bake-off, samt mange andre maskiner som varmeskabe, kogeplader, brødskærer m.m. 

Virksomhedens kunder findes over hele landet og er fra forskellige brancher. Desuden arbejder 

virksomheden med et landsdækkende servicenetværk, der hurtigt og effektivt kan yde support til 

kunder, når behovet opstår.  

Virksomheden ligger i Sæby og består af 8 medarbejdere.  


