
AFTERSALES COORDINATOR

Vil du være en del af Skandinaviens største skirejseselskab, der består af de kendte brands Danski, Nortlander 
& Slopetrotter – og brænder du for at yde god service og support overfor vores gæster? Så er du måske vores 
nye Aftersales Coordinator.

OM JOBBET 
Som Aftersales Coordinator vil du blive en en del af vores interne marketingsafdeling bestående af tre 
fastansatte og en studiejobber. Du vil referere direkte til Marketing & Ecommerce Manager Rikke Levinsen.  

Stillingen er nyoprettet og du vil derfor skulle være med til at forme dine arbejdsopgaver. 
Som udgangspunkt vil de primære opgaver være:  

• Håndtere feedback og reklamationer fra gæster i samarbejde med sælgere, hotel og guider.
• Planlægning og udførsel af serviceopgaver efter rejsen. 
• Opfølgning på sager til Pakkeankerejsenævnet. 
• Kvalitetssikring og opfølgning. 
• Styring af servicesager og kompensationer i samarbejde med guiderne under sæsonen
• Beredskab ved krisesituationer i Alperne. 
• I lavsæson vil du skulle hjælpe både i marketing og HR med guiderekruttering, samt planlægning og 

udførsel af guidekursus.  
• Og en masse andre spændende opgaver 

DIN PROFIL 
Din uddannelsesmæssige baggrund er mindre vigtig, det vigtigste er at du: 

• Kan kommunikerer godt på dansk (og gerne forstå svensk) 
• Kan formulere dig positivt og præcist på skrift og tale. 
• Kan holde den gode tone og vende utilfredse gæster til glade gæster. 
• Kan holde hovedet koldt i en rejsebranche, hvor der opstår krisesituationer. 
• Er skarp til at sætte dig ind i, forstå og formidle lovgivning og regler. 
• Kendskab til rejsebranchen og arbejdet i Alperne er et stort plus 
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HVAD TILBYDER VI?     

• Hyggeligt kontor på Vesterbro i København. 
• At blive en del af et team på knap 25 søde og inspirerende kolleger. 
• Gode rabatløsninger til egen skiferie & studieture til Alperne. 
• Rig mulighed for personlig udvikling. 
• Sæsonbaseret arbejdstid – mere arbejde om vinteren og mindre om sommeren. 
• Mulighed for hjemmearbejde. 

OM SKINETWORKS     

Skinetworks er det største skirejsebureau i Skandinavien. 

• Vi er specialister i de største og bedste destinationer i Alperne. 
• Vi arbejder igennem de velkendte brands, Nortlander, Slopetrotter og Danski. 
• Vi sælger skirejser til alle der ønsker en aktiv ferie uanset alder, køn eller interesser. 
• Vi servicerer gæster fra Danmark og Sverige. 
• Vi holder til på vores hyggelige kontor på Vesterbro, København.   

ANSØGNING 

Lyder jobbet som noget for dig? Så send os din ansøgning og CV, hvori du fortæller lidt om dig selv, og 
hvorfor du ville være den perfekte nye kollega til os.     

Ansøgningen sendes til Rikke Levinsen, Marketing & Ecommerce Manager på rl@skinetworks.com  
   
Vi afholder interviews løbende, og vi opfordrer derfor til, at du hurtigst muligt sender dit CV samt 
ansøgning. Tiltrædelsesdato efter aftale – men snarest muligt.     

Vi glæder os til at høre fra dig!      
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