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FALKE ApS søger en smilende kollega til vores 
servicecenter i Hillerød  
 

Har du et servicegen ud over det normale? Er du typen, der gerne fordyber dig 
for at finde den mest optimale løsning? - så er du muligvis vores nye kollega.  

FALKE ApS søger en mødestabil, struktureret, motiveret og smilende kollega til vores 
servicecenter. Hvor service, kommunikation og struktur er i højsædet.  

Er du lidt af en materialenørd og systemrytter?  Synes du også, at det altid er spændende at lære 
nyt, at få medbestemmelse i din egen hverdag og at få ansvar i en virksomhed i vækst? Så læs 
med her.   

Servicecenteret er den centrale kerne i vores produktionsvirksomhed. Med produktion i 
henholdsvis Danmark og Sverige, import fra hele verden og en kundeportfølje som dækker både 
private og erhverv, er mulighederne store og ikke én dag er ens. I samarbejde med entusiastiske 
kollegaer der gerne vil hjælpe og lære fra sig, sikrer vi dig en spændende hverdag. Hvor målet 
er, at vores kunder får en oplevelse ud over det sædvanlige.   

Opgaverne omhandler blandt andet: Klargøring og gennemgang af den enkelte 
produktionsopgave, herunder udarbejdelse af produktionstegninger og faktatjek, i tæt dialog 
med kunden, før sagen overgår til produktion. Tilbudsgivning, ordremodtagelse og indkøb, samt 
logistik og planlægning af leverancer.  

Om dig: Du bevarer det store overblik, og formår at holde mange bolde i luften. Du er stress-
robust og selvsikker, altid smilende og løsningsorienteret. Det forventes at du tager ansvar for 
dine opgaver, er omstillingsparat og er en god holdspiller.  

Den rette personlighed er afgørende for succes i jobbet.  
Vi elsker tilfredse kunder og søger derfor en medarbejder som sætter en ære i hver enkel sag. 
Som ikke er bleg for at kontakte kunderne og stille de rigtige spørgsmål, så vi sikrer os det 
korrekte resultat første gang. Hver enkel opgave kræver fokus og pertentlighed uanset projektets 
størrelse og budget. 

Det vil være en fordel, men intet krav, at du har erfaring indenfor byggebranchen, VVS-
branchen, køkkenbranchen eller lignende.  

FALKE har Danmarks største udstilling af high-end produkter indenfor natursten. Vi producerer 
og leverer alt lige fra lækre marmorbordplader til gravsten og har en produktion i særklasse. Alt 
er custommade så en god forståelse for rum- og tekniske tegninger, samt interesse for 
produktionsteknikker er vigtig. Du vil blive en del af et dygtigt produktionsteam, som består af 
ildsjæle. Sammen står I for den daglige drift af vores 7000m² store område i Hillerød.  

Vi tilbyder:  
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• En udfordrende og spændende hverdag, hvor ikke to dage er ens 
• Grundig oplæring i vores produktsortiment og systemer, så du er 

godt rustet til de opgaver du bliver mødt med i dagligdagen 
• En virksomhed i udvikling, hvor du er med til at sikre fremtiden 
• Lønpakke efter kvalifikationer inkl. Pensionsordning og 

sundhedsforsikring 
• En social arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø, hvor dine muligheder for såvel 

personlig som faglig udvikling er store. 
 

Har du lyst til at være en del af en virksomhed i udvikling, så send din ansøgning samt CV til 
af@administrationsmail.dk emnet: "Servicemedarbejder – DIT NAVN". Din ansøgning skal 
sendes som PDF. 

Vi ønsker stillingen besat snarest muligt, men venter gerne på den rette kandidat. 

Branche & Virksomhedsbeskrivelse 
Naturstensbranchen rummer mange muligheder i ind- og udland. Alt lige fra restaurering af 
slotte til anlæggelse af torve, gågader og springvand, køkkenborde, granit belægning, 
indretning, fliser og meget meget mere. 

I Danmark er der ikke mange konkurrenter og ikke mange med det rette kendskab til natursten. 
I udlandet er det meget mere udbredt, og på verdensplan måles branchen med autobranchen.  

FALKE har gennem 15 år udviklet sig, til at være Danmarks stenvirksomhed med det bredeste 
udvalg og produktflade. FALKE er en virksomhed som er konstant i udvikling, hvor arbejde og 
teknikker fortsat finpudses i takt med væksten af digitale maskiner, CNC-processer og dygtige 
medarbejdere fra mange dele af verden. 

Vores kundegruppe spænder bredt lige fra Hr. og fru. Jensen til arkitekter, entreprenører, 
håndværkere og mange andre forretninger. 

Website 

www.falkegranit.dk 

Lokation 

3400 Hillerød 
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