
 
X Systems söker 

Mötesbokare i Göteborg 

 
 
X Systems historia handlar om att ha en inställning till sättet att driva ett företag på 
och hålla fast vid den inställningen hela vägen igenom. Det är grunden till den 
kraftiga tillväxt som X Systems har upplevt sedan starten 2002. 

 



 
X Systems söker mötesbokare till vårt Sverigeteam. 
Om du söker en arbetsplats med härliga kollegor och trivs att jobba mot uppsatta mål så är detta jobbet 
för dig. 
Du ska primärt jobba med det svenska teamet men kommer ha att ha stort samarbete med vårt team i 
Danmark. Du kommer ha daglig kontakt med säljarna för att planlägga deras kalendrar och boka delar 
av deras möten.  
Xcomm är en intern avdelning i säljverksamheten X Systems som har sitt huvudkontor i Silkeborg i 
Danmark. För att uppnå en hög nivå på våra produkter hämtar vi vår inspiration hos våra kunder och 
lyssnar till deras behov. Vi tar fram innovativa produkter till kontor, arbetsmiljö samt unika kreativa 
material. 
 
Dina egenskaper: 
- Du är en positiv och självständig person med hög social kompetens och är en bra teamplayer. 
- Du är bra på att motivera dig själv och andra samtidigt som du kan behålla lugnet i pressade 
situationer. 
- Du är tävlingsinriktad och gillar att jobba mot uppsatta mål. 
- Du är orädd för nya kontakter och professionell i din roll gentemot kunden. 
- X Systems har kunder och kollegor i hela Skandinavien så det förväntas att du behärskar svenska väl i 
tal och skrift. 
- Se olikheter som en styrka istället för begränsningar. 
- Erfarenhet av mötesbokning är ett stort plus men inget krav. 
 
Vi erbjuder: 
- En spännande anställning i ett växande företag där det finns stora utvecklingsmöjligheter för rätt 
person. 
- Individuell coachning. 
- Möjligheten att få jobba på huvudkontoret i Silkeborg. 
- Anställningen är på heltid med provanställning på 6 månader. 
- Fast lön. 
- Frukost på kontoret. 
 
I denna rekryteringen samarbetar vi med CT Imago och Johan Örtendahl vid frågor ring 0709-952320. 
Är du personen vi söker så skicka en skriftlig ansökan märk med ”Mötesbokare” till johan@ctimago.se  
	


