
                       søger: 

KOMMERCIEL MEDIE- 
OG MARKETINGPROFIL
Hos Happydays har vi høje ambitioner om at indtage nye områder indenfor  
mediegeneret salg i Danmark og Sverige. Derfor søger vi en sælger, der vil være 
med til at fortsætte udviklingen og sætte en ny digital dagsorden i Happydays.

Selskabet er inde i en rivende udvikling, hvor man bevæger sig mere og mere i 
retning af at blive en egentlig webshop. Traditionelt mediegenereret salg er stadig 
et solidt ben i virksomheden, men også her arbejder vi på at digitalisere vores loy-
alitetskoncept – den nye kommercielle profil skal kunne løfte os yderligere på vores 
digitaliseringsrejse.

Du vil få mulighed for at blive en del af et ambitiøst salgsteam med base i 
Frederikshavn. Produktet får du serveret på et sølvfad i en branche med verdens 
bedste vare på hylden, og du får sparket dig ind i en verden, hvor rejser, ferie og fritid 
er nøgleord. Din vigtigste opgave bliver at udvikle mediegenereret salg i Danmark og 
Sverige fra både onlineplatforme og offlinemedier.
 
Har du ambitioner, er dette stillingen, hvor du selv kan sætte dit fingeraftryk på 
såvel indhold som fremtidsudsigter.

Du er sikkert lige profilen, hvis du:
• Er en dygtig sælger af den moderne verden, og du kan dokumentere  
 salgsmeritter på digitale platforme men også gerne igennem 
 offlinemedier
• Har masser af medfødt drive
• Som sælger er tillidsvækkende på både telefon og ved personligt    
 møde, og du får energi af at være opsøgende og på landevejen
• Er ambitiøs og altid brænder for at skabe den bedste handel 
 med fokus på indtjening
• Har kendskab til forskellige kommercielle værktøjer inden for digitalt   
 salg og rapportering, som du kan fortælle både fordele og ulemper om
• Kan se fidusen i at sprede rejseglæde

Dit bagland er sikret med et dygtigt salgsteam og en stærk organisation, der bliver 
din faste base, når du ikke er på landevejen. 

Vil du med på holdet – ring og få en snak med: 
Salgschef Britt Reese
Direkte: 96 21 13 21
Mobil: 24 25 54 90

Ansøgningen sendes hurtigst muligt til br@happydays.nu
Vi har travlt, og stillingen besættes, når den helt rette henvender sig. 
Ansættelsen er på vores kontor i Frederikshavn. 

Happydays – rejser med glæde
Happydays er en rejsevirksomhed med base i Frederikshavn og udsigt over havet. Vi sælger primært kør-selv-rejser til 
feriedestinationer i Europa gennem annoncering i en bred vifte af aviser, magasiner, websites og nyhedsbreve samt i vores 
webshop happydays.nu. Hos Happydays skaber vi rejsen lige fra første indkøbsfase over markedsføring til det endelige salg, 
så huset består af medarbejdere med lige så forskellige funktioner som personligheder. Happydays er desuden en vision i lige 
så høj grad, som det er en virksomhed: Her skal det være sjovt at gå på arbejde.
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Happydays har lige solgt: 3 dages ferie på Apparthotel Svenson, Schleswig-Holstein for kun DKK 949,-

Happydays anbefaler

Find inspiration til din næste ferie

Hurtig søgning

Gode links

Nye hoteller - tested and approved by Happydays 

35 px

Hvor vil du hen?

Se alle vores hoteller på kort

Nulstil søgning

Ankomst

Antal overnatninger

Hvor mange personer?

Hvor vil du holde ferie?

Indtast rejsekoden her

20-07-2016

4 overnatninger

2 voksne, 2 børn

Din pris kun DKK 1.299,-
Skagens høje himmel

Din pris kun DKK 1.299,-
2 nætter på toppen af danmark 

inkl. morgenbuffet, 1 x 3-retters middag på 

Restaurant Holger og Happy Hour kl. 17-18. 

SØG

OK

Calmar Stadshotell HHH

fra DKK 1.299,-

Relais Bellaria

Hotel & Congressi fra DKK 2.499,-

Residens Møen

fra DKK 1.199,-

Hotel La Ferme du Pape  HHH

fra DKK 1.199,-

Hotel Rastbichler  HHH

fra DKK 3.449,-

Se alle nye hoteller

Julemarkeder 2016

Sommerferie

Miniferie

Golfferie

Weekophold

Ferie for voksne

Slotsophold

Ferie ved vandet

Nytårsophold

Harzen

Vinferie

Aktiv ferie

Juleferie

Kroferie

Efterårsferie uge 42 

Storbyferie

Hotel Fars Hatt HHH

fra DKK 1.249,-

Ferienwohnanlage Friedrich 

HHH fra DKK 1.199,-

Få 5 % rabat på færgeoverfarten

Besøg Happydays-bio

Giv et gavekort til glade dag

Mød os på Facebook

Ferie med hvælvinger og spir

Se alle vores romantiske slotsophold 

Du kan stadig nå det!

Sydlandsk sensommer – fang de sidste solstråler

Den Gamle Grænsekro HHH

fra DKK 1.249,-

Skiveren Camping HHHH

fra DKK 1.049,-

Sava Hotel Radin HHHH

fra DKK 1.049,-

Sava Hotel Jadran HHH

fra DKK 1.049,-

Borgo Guisto

fra DKK 3.649,-

Skiferie

Er du til a
ctionmættede oplevelser på pisterne eller 

fantastiske naturoplevelser på langrendsløjperne?  

Sommerferie 2017

Sommerferien er årets helt store begivenhed for 

mange. Find din næste sommerferie her

Familieferie

Se hoteller med plads til m
ange børn på 

værelset – god børnerabat!

Aktivferie

Cykelture i Harzen, vandreture i de østrigske alper, 

fitness og smukke svævebaner

Se dit hjemland fra et nyt perspektiv

Tyvstart efteråret som turist i dejlige Danmark  

Stråtag og sprossede ruder

Kig forbi en af vores lune kroer 

Det sker i Rejseklubben lige nu

Besøg Rejseklubben

Svampesæsonen er over os

Når efteråret farver skovene i røde, gule og brune nuancer, 

flyder skovens spisekammer over med lækkerier, som bare 

venter på at blive set, plukket og spist...
Aktuelt

Kylling og bacon pie

Begynd med at blende alle ingredienser til p
iedejen sammen. 

Når dejen begynder at blive sammenhængende tages den ud 

på bordet og æltes sammen med det sidste...

Opskrift

Min barndoms ferie

Glemmer du? Så husker Happydays – i både sort/hvid og farver! 

Upload et billede af DIN barndoms ferie og del dine minder med os. 

Hvis dit første ferieminde er en bil-ferie, så ligner...

Galleri

Happydays-bio

Rejseblog

Besøg Happydays-bio

Besøg Happydays-bio

I hælene på vores gæster

Happydays har inden for det seneste år sendt 6.537 gæster 

på ferie i Mecklenburg-Vorpommern. Vi tog turen i hælene på 

dem og opfordrer alle til a
t gøre det samme – nu med...

Happydays

Slovenien

I landet, hvor alperne og middelhavet mødes, bor I mellem Italien, 

Østrig, Kroatien og Ungarn. Slovenien er et rigtigt feriesmørhul – nok 

er det småt, men det er fuld af storslåede oplevelser...

Inspiration

Golfferie i bjergene

Golfferie i bjergene – i Tyrol nyder både naturvenner og sportsfolk 

den friske luft GolfWelt Wilder Kaiser byder blandt andet på 

spændende oplevelser i Ellmau, hvor en 27-hullers golfbane...

Rejsespecialister fra Happydays

Kig ind hos Residens Møen

Se slideshowet fra det firlængede hotel og det idylliske 

ferieområde - kom med på Restaurant Udsigten, 

på samlermuseet Thorsvang og til M
øns Klint...

Badehotelstemning på Hotel Fährhaus Niederkleveez

Sidst i oktober, på Happydays’s årlige studietur, besøgte vi det idyllisk 

beliggende Hotel Fährhaus Niederkleveez. Hotellet har indrettet en 

hyggelig plads til u
deservering og en overdækket terrasse...

Hoteller

Aktuelt

Ny sommerkonkurrence – vis os din

GRIMMESTE 

SOUVENIR

Vind en sensommerferie i Østrig for 2

Samlet præmieværdi: 7.198,-

Mød Hanne Schrøder

Hanna er Happydays’ rejseambassadør. Vi har sendt Hanna og ‘

hendes mand ud til e
n række af vores hoteller for at fortælle jer 

om oplevelserne undervejs. Her på Hannas blog kan du...

VIP blogger

Danmark

37 rejser

Norge
5 rejser

Slovenien

3 rejser

Frankrig

32 rejser

Holland

2 rejser

Italien

103 rejser

Kroatien

7

Sverige

57 rejser

Tjekkiet

7 rejser

Tyskland

275 rejser

Ungarn

3 rejser

Østrig

53 rejser

Alle kør selv-ferier

Login

Favoritter
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Sitemap
Privatlivspolitik

Happydays

Kør-selv ferie

Mød Happydays’ medarbejdere

Partner - m
edier

Partner - hoteller

Rejseklubben

Film om Happydays

Presse

Kontakt os

Populære rejsemål nu

Slotsophold / Slotsferie

Miniferie - populær hele året

Kroferie

Sommerferie 2016

Ferie for voksne

Wellnessophold - med det hele

Storbyferie

Familieferie

Rejsedestinationer

Kør-selv-ferie til It
alien

Kør-selv-ferie til Ø
strig

Kør-selv-ferie til Frankrig

Kør-selv-ferie til T
yskland

Kør-selv-ferie til Sverige

Kør-selv-ferie til D
anmark

Kør-selv-ferie til H
olland

Kør-selv-ferie til T
jekkiet

Generelle links

Anmeld os på Trustpilot

Facebook

Google Plus

Rejsegavekort

Find fly

Ændringsgaranti

Spørgeskema

Afbestillin
gsforsikring

Du kan trygt og roligt lægge dine feriedage i rejseeksperten Happydays´ hænder. Happydays er et kør selv-bureau, der arrangerer hotelophold som kør selv-ferier til 1
1 forskellige lande med forskellige ferietemaer; 

familieferie, weekendophold, storbyferie, slotsferie, vinferie, wellnessophold og meget, meget mere. Happydays´ egne medarbejdere har besøgt hvert eneste hotel i bestræbelsen på at 

kunne tilbyde den bedst mulige bilferie til vores gæster. Derfor afspejler rejsebeskrivelserne på www.happydays.nu opholdets faktiske indhold.

Klik dig frem på vores hjemmeside for at finde inspiration til d
in næste rejse - mon ikke der er noget for dig?

Kør selv-ferie med Happydays – lidt bedre sommerferie,

miniferie og weekendophold i Europa.

 Se alle nye hoteller

Besøg rejseklubben

Se alle vores temaer

Se flere gode links
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Generelle betingelser

© Happydays. Medlem af rejsegarantifonden nr.: 1601. CVR: 27518761.

+45 70 20 34 48
Nordvej 12,Vangen

DK-9900 Frederikshavn

mail@happydays.nu

Mandag til fredag kl. 8.00-17.00

15 px mellem det hele

Bestil på  www.happydays.nu eller ring 70 20 34 48

Priserne er pr. person i dobbeltværelse. 

Ekspeditionsgebyr kr. 99,-. Afbestillin
gsforsikring kan tilkøbes.

Forbehold for try
k- og prisfejl samt udsolgt.

Åbent hverdage kl. 8-17.

LÆSERTILBUD PÅ KØR SELV-FERIE 

Som læser af Metropolic får du dette ferietilbud til en særlig lav pris. 

Oplys rejsekoden ”METROPOLIC” ved bestilling for at få opholdet til s
pecialprisen.

Husk rejsekoden 

METROPOLIC

Hotel Ærø på Svendborg Havn

Hotel Ærø HHH

Hotellet ligger som en lille
 tidslomme i en duft af tjæ

re og tovværk midt på havnen i Svendborg. Her får I 

udsigten fra morgenbordet over liv og leben på den historiske skibshavn, hvor både de gamle træskibe og 

færgen til Æ
rø lægger til –

 en ualmindelig stemningsfuld indkvartering med alle perlerne omkring det syd-

fynske øhav liggende for jeres fødder. I kvarteret lige bag hotellet ligger butikker, cafeer og listige værtshuse 

tæt i de brostensbelagte gyder og stræder, der flankeres af bindingsværkshuse og uspoleret købstadsidyl. 

Jo, Svendborg er en livlig by med salt søfartshistorie og seværdighederne i orden.

Miniferie på Fyn inkl.

2 overnatninger, 2 x morgenbuffet, 1 x 3-retters middag på ankomstdagen, 

fri Wi-Fi og fri parkering.

Valgfri ankomst frem til 19.12.2017 samt 2.1.-28.6.2018.

3 dage på historisk
 3-stjerne

t hotel på Fyn

Pris pr. person 

i dobbeltværelse.

1.1 49,-
Pris uden 

rejsekode 1.299,-

NYHED

Teknisk arrangør:

3 nætter 

 1.699,-

https://www.happydays.nu/dk

