
Om oss
Assessio är ett högspecialiserat produkt- och konsultbolag inom strategisk HR med världs-
ledande digitala lösningar för urval och utveckling. Med Norden som bas möter vi kunders 
behov världen över. Med hjälp av moderna testsystem och högspecialiserade konsulttjäns-
ter hjälper vi våra kunder att utveckla sina medarbetare, team och organisationer. 

Om tjänsten
Som kundtjänstmedarbetare bistår du våra kunder, men även dina kollegor, med högkva-
litativ service inom allt från systemsupport, produktfrågor, försändelser och fakturafrågor. 
Du tar ett helhetsansvar för att våra kunder får en bra kundupplevelse och ser oss som en 
god partner. Våra kunder är allt från personalchefer och HR-strateger till direktörer, vilket 
ställer krav på vår servicenivå. Assessio är ett företag i framkant inom strategisk HR med 
kunder världen över och du kommer att arbeta i en internationell miljö med härliga kolle-
gor.

Vi söker dig som är sylvass på det finska språket och brinner för att hjälpa andra. Du är 
även lyhörd och lär dig fort. Du kommer att jobba väldigt nära ditt team men måste samti-
digt kunna jobba självständigt. Ibland kan det vara mycket samtal och ärenden samtidigt 
så det är viktigt att du är stresstålig och trivs med att arbeta i högt tempo. Du kommer att 
ansvara för supportärenden och det är därför viktigt att du är en naturlig problemlösare. Du 
bör kunna finska, svenska och engelska och ha avslutat gymnasial utbildning. Om du även 
kan danska är detta en merit.

Tjänsten är på heltid och vi arbetar med löpande urval. Ansök via www.assessio.se/
jobba-hos-oss/ eller maila ditt CV och personliga brev till jobb@assessio.se. Skriv "kund-
tjänstmedarbetare" i ämnesraden. Vi kommer att kontakta dig inför första steget i urvals-
processen.

Har du frågor, kontakta processansvarig:

Haval Blomsweden
jobb@assessio.se

Assessio söker 

Finsktalande kundtjänstmedarbetare

www.assessio.se | Växel: +46 8 775 09 00 | Besöksadress: Östermalmsgatan 87 E, 114 59


