
Nortlander Ski-Tours søger en sælger til vores hovedkontor i centrum af København! 

 OM JOBBET
Dit primære job vil være salg af skirejser til Østrig, Frankrig og Italien – både via telefon og mail. Det er ge-
nerelt et job med højt tempo, men når telefonerne ikke ringer, og indbakken ikke er fyldt, bruger du din tid og 
kundskaber i vores kundedatabase og CRM-system.

Vi arbejder sæsonbaseret, hvilket betyder flere timer efterår/vinter og færre timer forår/sommer.  

 DIN PROFIL
Din uddannelse er ikke det vigtigste for os. Det er derimod er stort plus, hvis du kan dokumentere positive  
resultater og erfaring fra tidligere salgsjob, samt at følgende punkter passer på din profil:

• Du er lærenem, åben og god til at kommunikere både verbalt og skriftligt.
• Du er grundig og arbejder selvstændigt.
• Du har erfaring med salg og service - det er ikke en nødvendighed, men en stor fordel. 
• Du er engageret, energisk og positiv – arbejdet kræver meget af dig! 
• Du synes, det er sjovt at stå på ski eller snowboard (Absolut intet krav til niveau!).
• Du trives bedst, når der er fart på, og er god til at holde mange bolde i luften.
• Du er social og trives i et team, hvor der aldrig er langt til latter!

 HVAD TILBYDER VI?
• Arbejdsplads på et nyrenoveret kontor midt i København.
• At blive en del af et ungt team med 70 inspirerende kolleger.
• Fast løn og attraktiv bonusordning.
• Studierejser til Alperne, hvor du lærer destinationerne at kende, samt rabatløsninger til egne skiferier.
• Rig mulighed for personlig udvikling.

 OM NORTLANDER SKI-TOURS
Nortlander Ski-Tours har siden 1991 arrangeret skiferier til Alperne og er et af de største skirejsebureauer i 
Skandinavien. Vi har altid fokuseret på højtbeliggende skisportssteder i Frankrig, Østrig og Italien. Vi har stor 
erfaring inden for vores område, og du kender måske allerede til os. Hvis ikke – tag et smut forbi vores hjemme-
side, og se hvem vi er: www.nortlander.dk 

 ANSØGNING
Send os en mail med din ansøgning og CV, hvori du fortæller lidt om dig selv, og hvorfor du er den perfekte nye 
kollega. Ansøgningen sendes til Rickard Pettersson på mail: rickard@nortlander.se  

Deadline for ansøgning: 1. juni 2019. Interviews holdes løbende og ansættelsen træder i kraft efter aftale.

Vi ser frem til at møde dig!
Bedste hilsener 
Nortlander Ski-Tours

Nortlander Skitours 
Nørre Voldgade 90, 1. 
1358 København K

Tlf. +45 70 10 50 95
E-mail: nortlander@nortlander.dk 
Web: www.nortlander.dk

ER DU VORES NYE
SUPER SÆLGER?


