
Vi på Better Business brinner för unika och energigivande kundmöten. Vi arbetar med alla typer av 
företag, från det globala bolaget till små lokala experter. Vi finns i alla branscher, som alla har 
gemensamt att de är intresserade av att veta vad som händer i mötet mellan dem själva och deras 
kunder. Vi erbjuder mätningar av service och bemötande genom metoden Mystery shopping 
(anonyma kundbesök). Vi genomför varje månad cirka 3000 undersökningar över hela världen. 

Vi utökar nu vårt kvalitetsteam och söker en kommunikativ 
administratör med fingertoppskänsla 

Du kommer främst:
• Jobba i ett sammansvetsat team med högt i tak
• Ansvara för att kvalitetsgranska rapporter i vårt onlinesystem
• Följa uppsatta kvalitetsnivåer och riktlinjer 
• Arbeta med många välrenommerade varumärken
• Vara med och påverka din arbetsdag i dialog med dina kollegor

I övrigt:
• Är du analytisk och språkbegåvad med goda kunskaper i engelska och svenska
• Har du kunskaper i fler språk än ovan är det ett plus
• Behärskar du Officepaketet väl och har lätt att ta till dig och förstå nya IT-system
• Har du stor frihet i rollen men behöver ha disciplin att producera och leverera inom deadlines
• Är du som person noggrann, strukturerad, flexibel och van vid att arbeta självständigt
• Tycker du om att kommunicera med olika människor och är serviceinriktad. 
• Är tjänsten på heltid och belägen i Vallentunas västra del med nära kommunikationer

Om arbetsplatsen (några citat från medarbetare): 
• ”Alla medarbetare påverkar vår gemensamma vision och mål” 
• ”Våra värdeord: Pålitliga, Personliga, Innovativa och Tydliga genomlyser allt vi gör och hur vi är 

mot varandra som kollegor” 
• ”Den omfamnande känslan på kontoret möter en direkt när man kliver in, vi är ett team oavsett 

arbetstitel.”

www.betterbusiness.se   Vi mäter sanningens ögonblick!

Kvalitetsgranskare –
Noggrant och korrekt i rätt tid

Låter det intressant? 
Välkommen med din ansökan; CV och personligt brev senast 
den 30/9, till Thomas Rockmyr (thomas@betterbusiness.se)
Har du frågor är du varmt välkommen på: 08-5118 5126. 


