Kan du levere en kundeoplevelse i særklasse?
Vi søger 2 sekretærer til Kiropraktorerne - Københavns Idræts- og Rygklinik i Valby.
Vi er en professionel og veldrevet klinik beliggende i den gamle maskinfabrik tæt på Valby Station.
Vi er 10 kiropraktorer og 3 fysioterapeuter. Hertil kommer et receptionsteam på 4 sekretærer,
hvor vi nu har 2 ledige stillinger per 15.06.22.
Arbejdsopgaverne vil hovedsageligt være:
- Ansvar for vores patienter, så de får den absolut bedst mulige service.
- Telefonbetjening, besvarelse af mails, styring af aftalekalender samt modtagelse og
afregning af patienter. Der vil også forekomme andre opgaver såsom at lægge forsikringer
ind.
- Diverse ad hoc-opgaver som f.eks. indkøb, oprydning/rengøring og alle de små opgaver,
som får klinikken til at fungere i en travl hverdag.
Vi forventer, at du som person er initiativrig, engageret og kan holde mange bolde i luften
samtidig. Du er desuden smilende, energisk og serviceminded af natur - og leverer stadig en
fantastisk kundeoplevelse selvom der er drøn på. Og sidst men ikke mindst, så har du fornuftige
IT-kundskaber, så du hurtigt kan blive fortrolig med vores IT-systemer.
Stilling 1: Ca. 27 t. Timerne bliver fordelt i tidsrummet mandag-fredag mellem 06.30-18.30
Stilling 2: Ca. 10-12 t. Timerne bliver fordelt i tidsrummet mandag-fredag typisk eftermiddag og
aften. Hvis du er fysioterapeutstuderende eller har anden sundhedsfaglig baggrund, kan der på
sigt blive mulighed for at instruere i vores fitness eller på vores træningshold.
Arbejdstiden tilrettelægges i samarbejde med dine kollegaer i receptionen, og der er gode
muligheder for at kunne bytte vagter internt - samtidig forventer vi også, at du kan arbejde over i
perioder med ferie eller sygdom.
Timelønnen er 140 kr.
Noter gerne i ansøgningen hvilken stilling du er interesseret i.
Du kan få yderligere oplysninger om klinikken på vores hjemmeside www.kiropraktorerne.dk
eller ved at henvende dig på telefonnummer 36 44 01 33.
Har du lyst til at blive en del af vores dygtige og engagerede receptionsteam, så send din
ansøgning med CV til receptionen på info@kir.dk.
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