
 

 

Back Office Support 
Är du en administrativ servicestjärna som tycker om ordning och reda? Vill du vara del av ett bolag 
som har som mål att skapa en mer hälsosam värld? Då kan du vara den vi söker. 
 
Beskrivning 
Les Mills Nordic AB växer och vi söker nu en Back Office Support som ansvarar för hela order-flödet. 
Det innebär att du kommer arbeta med orderhantering och vara i daglig kontakt med vårt lager i 
Holland. Du kommer hantera inkommande försäljningsförfrågningar och avlasta vårt säljteam med 
adminstration, uppföljning samt slutföring av ordrar. Du är den person som kommer ansvara för våra 
in-/utleveranser och se till att våra kunder får sina beställningar i tid. Du kommer lägga upp produkter 
och artiklar i affärssystemet, hjälpa till att göra prislistor och sammanställa statistik och rapporter. Du 
kommer ha många kontakter både internt och externt så det är viktigt att du trivs i en roll med stort 
ansvar och många kontaktytor. 
 
Profil   
För att vara framgångsrik i denna roll söker vi dig som är självgående och som har ett par års 
erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Du har lätt för att få kontakt med andra människor och är 
naturligt serviceinriktad, vilket märks gentemot både kunder och kollegor. Du är flexibel och har en 
god förmåga att snabbt sätta dig in i nya arbetsuppgifter samt en förmåga att kunna prioritera vad 
som är viktigast. Du drivs av att hjälpa människor, du är noggrann, tycker om ordning och reda samt 
att få vara i en miljö där mycket händer på en gång. 
 
Vidare ser vi att du har förmåga att ha ett helhetstänk som gör att du lätt ser vad som bör göras och 
på vilket sätt det ska göras. Det är viktigt att du känner dig bekväm med officepaket och har ett 
siffersinne. Det är också viktigt att du har goda kunskaper i svenska och engelska, i så väl tal som 
skrift.  
 
Som person utstrålar du energi och servicemedvetenhet. För att trivas hos oss är det också viktigt att 
du har ett intresse för träning och hälsa, det är en naturlig del av din vardag.  
 
Ansökan  
Är det här en roll som du tror skulle passa dig? Då vill vi gärna ha din ansökan redan idag. Vi 
utvärderar ansökningar löpande och tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdatum. 
Välkommen att skicka in CV och personligt brev till jessica.selander@lesmills.com 
 
Omfattning: Heltid 
 
Tillträde: Efter överenskommelse  
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Om Les Mills 
Vi inspirerar miljontals människor varje vecka att röra på sig. De litar på att vi levererar världens bästa 
gruppträning. Vi mixar härlig musik med vetenskap för att hjälpa människor att bli förälskade i träning. 
Våra träningsprogram är licencierade av 18.500 partners i 100 länder runt om i hela världen. Vi stöttar 
var och en av våra klubbpartners att bygga relationer som sträcker sig utöver medlemskap, detta 
genom att tillhandahålla ny vetenskap, marknadsmaterial och nya träningsprogram var tredje månad. 

Vårt nätverk av 135,000 certifierade instruktörer väcker LES MILLS™ gruppträning till liv. Les Mills 
träningsprogram som BODYPUMP™, BODYCOMBAT™, BODYBALANCE™, RPM™, LES MILLS 
GRIT™ med flera, fyller gruppträningslokaler runt om i världen varje dag. Vi ligger i framkant vad 
gäller digital utveckling och fysisk träning och leder vägen genom att även kunna erbjuda träning on 
demand. Vårt uppdrag är att skapa en mer hälsosam planet. 

Är du redo att bli en del av oss? Här kan du hitta mer information: www.lesmills.com, 
www.facebook.com/lesmills, www.instagram.com/lesmillstribe, www.twitter.com/lesmills 

 


