
Operations Coordinator  

Vill du ha en fartfylld roll i en färgstark internationell organisation som erbjuder produkter och 
tjänster i alla nyanser, baserade på vårt tredimensionella och vetenskapligt framtagna färgsystem 
NCS-systemet? Som Operations Coordinator hos oss arbetar du i en dynamisk internationell miljö 
som kontinuerligt utvecklas. Vi söker nu en serviceinriktad person som är intresserad av att stötta 
upp vårt Operationsteam. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid.  

Rollen  

Som Operations Coordinator hos oss på NCS Colour arbetar du i huvudsak operativt. Du kommer 
dagligen vara i kontakt med våra många internationella kunder och leverantörer världen över för 
att hantera order eller att svara på frågor som kommer in via mail och telefon.  

Du kommer att arbeta självständigt mot uppsatta mål samtidigt som du kommer ha ett nära 
samarbete med Operationsteamet som idag består av nio medarbetare. Du är en fena på att jobba 
tvärfunktionellt såväl internt som med kunder och andra externa parter.  

Huvudsakliga arbetsuppgifter  

Som Operations Coordinator kommer du att ha många kontaktytor både internt med kollegor inom 
en rad olika funktioner och externt med kunder och samarbetspartners. På ett naturligt och 
tillmötesgående sätt hjälper du kunder som ringer, besöker eller mailar oss med olika frågor. Du 

kommer hantera ordrar som kommer in via mail, telefon och vår webbshop. Du kommer jobba 
med integrationen mellan e-handelsplattform och ERP- system, och säkerställa att kundorder 
flödar genom systemen. Slutligen kommer du att fungera som support för i huvudsak våra digitala 
färgmätare och appar.  

Mer om dig  

Vi söker dig som är serviceinriktad med en positiv framtoning och som alltid sätter kunden i 
centrum. Du är noggrann, ansvarstagande och lyhörd – samtidigt som du har sinne för detaljer, är 
strukturerad och lösningsorienterad. 

 
Du ser ordning och reda som självklarheter för att kunna ha koll i jobbet. Du har lätt för att få med 
dig andra i olika aktiviteter, projekt och förändringar. Du är en trygg och socialt kompetent person 

som gillar att ha många kontakter - man vänder sig gärna till dig både för att kunna bolla idéer 
såväl som att helt enkelt snacka en stund. Andra kallar dig nog för envis, du är ihärdig och ser till 
att genomföra det du åtagit dig.  

Du har en hög digital mognad, ett stort intresse för effektivisering och automation med kundresan 
i fokus. 

Din bakgrund  

• Tidigare erfarenhet av kundkommunikation på engelska. Flytande engelska och svenska i 
både tal och skrift är ett krav. Kan du dessutom tyska eller ytterligare språk så är det en 
fördel.  

• Hög digital mognad och förståelse för processer och dess samverkan.  

• Tekniskt intresserad, och tycker att vår färgmätare och app känns spännande och något 

du vill lära dig mer om.  

• Erfarenhet från att operativt ha arbetat med kundtjänst och att löpande förbättra 
kundupplevelsen, gärna digitalt via en e-handelsplattform.  

• Arbetar obehindrat i Microsoft Office programmen.  

• Stor vikt kommer att läggas vid personlighet 

 

 



 

NCS Colour  

PASSIONERADE FÄRGEXPERTER!  

Under mer än 40år har vi hjälpt våra kunder med att utveckla och kommunicera produkter 

och tjänster där färg är en avgörande faktor för framgång.  

Med NCS Systemet som grund, vårt tredimensionella och vetenskapligt framtagna 

färgsystem som rymmer och visualiserar alla färger i färgrymden, underlättar vi 
navigation, kommunikation och kontroll av färger. Vår vision är att förenkla definiering av 
färg, hjälpa kunder att förstå sambandet mellan färg, ljus och material för att nå önskat 
resultat – från designprocess till produktion.  

Våra kunder finns i mer än 80 länder världen över. Vi erbjuder fysiska färgprodukter, 
digitala lösningar, tjänster och inspiration från vårt globala huvudkontor i Stockholm, 

Sverige. IKEA, Siemens, H&M, Electrolux, Toyota, Jotun och Volvo är några av de företag 
som vi är stolta över att arbeta med.  

NCS erbjuder  

Vi på NCS är färgexperter och världsledande inom att kommunicera, visualisera, 
kontrollera och navigera färg. Hos oss får du möjligheten att vara med och påverka vår 
utveckling framåt tillsammans med engagerade kollegor som trivs på jobbet. I härliga 
miljöer på Fridhemsplan fulla av kunskap, färg och inspiration vill vi att ditt driv och 

entusiasm skall få avtryck och utväxling. 

Ansök 
Jag ser fram emot att få din ansökan med CV & personligt brev via mail så snart som 

möjligt. 

 

Välkommen att arbeta med oss på NCS Colour!  

Pernilla Henriksson 

Operations Manager Pernilla.Henriksson@ncscolour.com  

 


