
Kundeservicemedarbejder med flair for koordinering og planlægning 

 
Om os 

First Mover Group (FMG) er en hurtig voksende virksomhed, og derfor søger vores vi nu en ny talentfuld og 
serviceminded medarbejder til vores afdeling i København. FMG er Skandinaviens største serviceleverandør 
inden for erhvervsflytning og rådgivning heraf. En af vores større kundegruppe er Boligforeninger. Endvidere er 
ADAM også en del af den danske organisation, hvor vi totalt i hele koncernen er i dag omkring 300+ ansatte på 
tværs af landene. I Danmark har vi kontorer i Aarhus, Odense og København. 

 
Jobbeskrivelse 
 

Vi søger en talentfuld og energisk medarbejder til en spændende stilling med hovedvægt på kundeservice. 
Opgaverne er mangeartede, men den primære fokus vil være på at servicere vores forskellige kunder indenfor 
Boligforeninger samt bidrage med kundeservice på tværs af organisationen. 
Du vil blive en integreret del af vores kundeserviceteam, hvor din dagligdag vil bestå i at sikre et højt 
serviceniveau i afdelingen. Din primære arbejdsopgave er at planlægge alle flytninger i forbindelse med 
genhusninger for boligforeninger, inkl. kontakt til de enkelte kunder/beboere. Du kommer til at favne bredt 
med kontakt til interne og eksterne kunder i dit daglige arbejde. 
 
Arbejdsopgaver 

 Planlægge flytninger 
 Kontakt til beboere  
 Allokere og bestille ressourcer til flytningerne 
 Opfølgning og kvalitetskontrol af de enkelte flytninger  
 Backup til øvrige kundeserviceopgaver i afdelingen 
 Effektiviseringer af interne rutiner og processer 

 
Kvalifikationer 
 
Der kan være flere indgange/veje til denne stilling – fællesnævneren er, at du skal have lyst til at servicere 
vores kunder, og kunderne skal kunne mærke din positive energi i hele processen.  
 
Vi forestiller os, at du har følgende personlige kvaliteter 

 Kan holde hovedet koldt i pressede situationer 
 Kan acceptere et miljø, hvor arbejdsmængden kan variere 
 Kan håndtere flere opgaver ad gangen 
 Kan håndtere fortrolige oplysninger 
 Har ordenssans og er systematisk 
 Kan og vil tage ansvar 

 



Vores forventninger til dig 

 Kundeorienteret, analytisk og konkluderende 
 Videbegærlig og har et selvstændigt drive 
 Selvstartende og selvkørende og evner at skabe resultater, som gør en forskel for organisationen 
 Proaktiv med forslag til løsninger 
 Struktureret, pligtopfyldende, mødestabil, teamånd og service minded 

Vi tilbyder 

 Et alsidigt og spændende job med såvel faglige som personlige udviklingsmuligheder i en ambitiøs 
virksomhed 

 Job i en afdeling, hvor vi holder vores aftaler, hjælper hinanden hvis tidsplanen skrider, deler viden og 
vægter service, gennemsigtighed og åbenhed højt 

 Dynamisk arbejdsmiljø med masser af tempo 
 Gage efter kvalifikationer samt pensionsordning 

 

Hvis du vil vide mere om First Mover Group Denmark og ADAM som virksomhed, er du meget velkommen til at 
besøge vores hjemmesider www.adam.dk og www.firstmovergroup.dk 

 

Arbejdssted: Kanalholmen 31, 2640 Hvidovre 

Yderligere oplysninger om selve stillingen kan fås ved henvendelse til Claus Grundahl, tlf. 4445 4500 eller via 
rekruttering@firstmovergroup.dk 

Jobbet kan søges via rekruttering@firstmovergroup.dk – Send ansøgningen senest den 08.08.2021 

 

 


