
Comby Greenland søger kundesupporter til SPOC-funktion 
Kunne du tænke dig at blive en af de centrale kontaktpersoner for vores kunder i Comby? Kan du lide at 

levere god kundeservice? 

 

”Velkommen til Comby, hvad kan jeg hjælpe med?” 

En af vores dygtige kundesupportere i Nuuk går på barsel og vi leder efter en vikar. Du finder din nye 
arbejdsplads i Nuuk, hvorfra du hjælper vores kunder med tekniske spørgsmål og nødråb over telefon, 
mail og ved personlig henvendelse. Ved simplere sager, som fx driftsinformation og oprettelse af nye 
brugere eller lignende, løser du selv problemet. Ved mere komplekse sager er du den der: 

• registrerer opgaven, så den rigtige kollega sættes på sagen 

• følger op med kollega og kunde og sikrer at opgaven fuldføres til tiden 

• hjælper med at holde overblik over sagerne og omprioritere ved behov. 

 

Servicegen med stort S 

Når du starter hos Comby, så forventer vi ikke at du har den største viden inden for IT, men du skal 
kunne videregive en besked, samt være indstillet på at din IT-viden vokser. Vi vil meget gerne vil give 
dig faglig rygstøtte og løfte dig, så dine IT-kompetencer stiger stødt med tiden.  

Dog vil vi meget gerne have at du lever og ånder for at servicere kunderne. Det er vigtigt at du kan 
sende vores kunder videre med et smil på læben på grund af at den service du giver, er den bedste. 
Vores krav til stillingen er at du: 

• er flydende på grønlandsk og dansk 
 
Det vil være en fordel at du:  

• kan have erfaring fra en lignende stilling med kundeservice, kundesupport, reception eller en 
lignende kundehenvendt stilling 

 

Lille team, stor indflydelse 

I modsætning til de store IT-firmaer er vi stadig et forholdsvist lille team, hvor alle byder ind. 

”Vi har en meget flad struktur, så det er ikke langt fra tanke til handling, og vi er meget glade for input til 
hvordan vi kan gøre tingene endnu bedre,” forklarer vicedirektør, Stefan Boel. 

Er du vores nye kollega? 

Har du spørgsmål til stillingen eller vil du høre flere gode grunde til, at du skal være vores nye SPOC? 
Så kan du kontakte Thomas Lindersgaard på tli@comby.dk 

Send din ansøgning og dit CV til job@comby.gl - Vi inviterer løbende til samtale, så søg allerede i dag. 

Om Comby 

Comby A/S er en 100% grønlandsk ejet IT-virksomhed med hovedsæde i Nuuk, med ca. 20 
medarbejdere. Vi er en professionel og betroet IT-virksomhed med mere end 750 kunder spredt ud 
over hele Grønland og Danmark. 
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Virksomheden er grundlagt af Brian Torp i 2000 og kort efter fusioneret med A-Team Greenland som 
blev stiftet af Michael Collin. Brian Torp og Michael Collin er fortsat hovedaktionærer i Comby. 

Comby har siden stiftelsen haft en stabil vækst, bl.a. ved opkøb af andre grønlandske IT-virksomheder. 
Her iblandt det Selvstyre ejede Sermit A/S i 2009, hvilket i dag gør Comby til en af Grønlands førende 
IT-virksomheder og markedsledende på kerneprodukterne. Comby har siden 2002 haft erfaring som 
professionel og betroet IT-leverandør 

Siden 2019 har vi desuden haft kontor i Slagelse, Rødovre og Middelfart og i dag er vi omkring 60 
medarbejdere i hele Comby. 


