Joina vårt Mobility-team i Stockholm!
Vill du bli en del av en framgångsrik och växande verksamhet, där du får möjlighet att utvecklas tillsammans med
härliga kollegor? Är du serviceminded utöver det vanliga, van att arbeta i internationell miljö och med kännedom
inom närliggande områden som Relocation/Mobility eller HR? Då ser vi fram emot att höra av dig!
I rollen som Relocationkonsult ingår du i Alfas Mobility team,
rapporterar till Business Manager Mobility och är placerad på vårt
kontor i centrala Stockholm.

Alfa expanderar och söker en Relocationkonsult till vårt
specialistteam i Stockholm.
“Att arbeta som Relocationkonsult är att ha ett arbete med
omväxling och mycket glädje! Det är ett stort privilegium att få
vara med människor som har tagit ett stort beslut om att flytta
till ett annat land. Som Relocationkonsult är man en viktig del i
hela processen från början i hemlandet till flytten i Sverige då vi
ses på plats. Det kan vara de små frågorna som blir de viktigaste
lösningarna som blir det avgörande hur familjerna kommer att
trivas i sitt nya hemland.” säger Amanda Karlsson, sedan några år
Relocationkonsult hos oss på Alfa.

Arbetsbeskrivning
Som Relocationkonsult blir du en viktig del av Alfas Mobility
team och säkerställer att våra kunder och deras medarbetare får
professionellt support i samband med flytt till och från Sverige.
Du samarbetar med svenska och internationella uppdragsgivare
och i din roll fungerar du som kontaktperson för både kunder och
medarbetare.
En expatriat ställs inför en mängd utmaningar i samband med
sin flytt och professionellt stöd är ofta avgörande för en lyckad
vistelse. Som Relocationkonsult säkerställer du att dina klienter får
den bästa supporten och hjälper till med t ex:
• Hantera olika typer av ansökningar
• Boka möten hos banker
• Registrera korrekta uppgifter hos myndigheter
• Kontakta försäkringbolag
• Kontakta hyresvärdar
• Kontakta skolor
• Besikta bostäder vid in- och utflytt
• Följa med och stötta vid besök hos myndigheter, banker, skolor mm.
Som Relocationkonsult har du ett brett kontaktnät och samarbetar
löpande med olika specialister internt hos Alfa, uppdragsgivare
och familjer som flyttar, samt aktuella myndigheter och andra
samarbetspartners.

Kvalifikationer
Den vi söker har relevant eftergymnasial utbildning eller med
kännedom inom närliggande områden som Relocation/Mobility, HR
eller administration.
Du behöver trivas i en både internationell och multikulturell
arbetsmiljö och ha hög ”multicultural understanding”. Vi ser det som
mycket positivt om du har bott och studerat eller arbetat utomlands.
Vidare har du van att arbeta i olika affärsstödjande system och har
en mycket god administrativ förmåga. Du behärskar engelska och
gärna svenska på hög nivå i både tal och skrift och har du även
andra språkkunskaper är det en fördel.
Som person är du trygg, positiv och får energi av att träffa nya
människor. Du har lätt för att skapa och bibehålla goda relationer
och agerar på ett ansvarstagande och lösningsorienterat sätt. Du
har förmåga att arbeta självständigt, men uppskattar också det stöd
du kan få och ge i ett team av kollegor med hög kompetens. Du har
ett strukturerat arbetssätt, är en god kommunikatör och ser god
service som en självklarhet. Du behöver vara van att prioritera och
kunna omprioritera vid behov, samt arbeta proaktivt och få saker ur
händerna. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Arbetstid
Heltid

Kontakt
I denna rekrytering samarbetar vi med Maxkompetens. Kontakta
Malin Rangstedt på mail malin.rangstedt@maxkompetens.se eller
telefon 072-080 23 65.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande, ansök därför gärna så
snart som möjligt, dock senast den 31 maj, 2022.

Visit us on www.alfamoving.com or on LinkedIn to learn more about us!
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