
                 søger en kontorlev: 

KAN DU SÆTTE KUNDEN I CENTRUM?
Feriefabrikken søger en kontorelev med sprogkompetencer 
og smil i stemmen pr. 1. december 2017

Brænder du for at sælge en ferierejse så levende, at gæsterne føler, ferien allerede er 
begyndt, når de bestiller den hos dig, så er Happydays klar til at give dig en god og 
målrettet start på arbejdslivet. 

Som elev vil du møde udfordringer, der stiller krav til både individuelle færdigheder og 
evnen til at samarbejde. Din 2-årige elevuddannelse og praktiske oplæring foregår i et 
åbent og frit miljø, hvor du får indblik i mange forskelligartede opgaver.

Som elev hos Happydays bliver du en del af en spændende og hektisk hverdag med 
forskellige sprog mellem hinanden, glødende telefoner, korte som lange mailkorre-
spondancer og alt fra planlægning til brandslukning. Du bliver skolet i at yde den yp-
perste service for vores kunder, så de vender tilbage og helt naturligt spørger efter dig. 
Du kommer til at have kontakt til hoteller i hele Europa, og du bliver en haj til at fodre 
vores webshop med de rigtige informationer igennem vores systemer. Og naturligvis; 
alt mulig andet!

Under den første del af din elevtid, bliver du tilknyttet en mentor, der hjælper dig godt 
tilrette på din nye arbejdsplads. Vi lægger stor vægt på, at du får en god start og føler 
dig godt tilpas. Hos Happydays er du ikke blot en elev, men en medarbejder der indgår 
i teamet.

Uddannelsen, der bliver suppleret med 10 ugers skolegang, vil foregå i vores Service/
logistik-afdeling, hvor du kommer til at arbejde på lige fod med vores øvrige medarbej-
dere og på tværs af husets afdelinger med i alt 35 kollegaer.

Vi forventer, du har gennemført HHX, HG2, HGV, HGS/EU’s, EUX eller anden relevant 
uddannelse, der giver adgang til uddannelsen. Og derudover:

• Er virkelig god til sprog – du behersker tysk og engelsk, og du har naturligt   
 sprogøre for de skandinaviske sprog, som du også har mod på at lære at tale. 
• Har naturlig flair for systemer og er i stand til at holde tungen lige i munden.
• Brænder for at give god service med smil i stemmen til 
 feriehungrende skandinaver
• Har et stærkt personligt drive og evne til at begejstre dig selv og andre 
• Tænker og handler selvstændigt og kan påtage dig et ansvar
• Er mellem 19 & 23 år
• Måske har lært tysk i Tyskland, engelsk i England – eller måske bare har 
 været ude at opleve lidt af verden
• Har lyst og overskud til at bidrage socialt på arbejdspladsen – for det skal 
 være sjovt at gå på arbejde!

Ansøgning 
Har du yderligere spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte Service og 
logistik-chef Lenard Amdisen på telefon 96 211 311. 
Send din ansøgning mrk. Kontorelev pr. e-mail til la@happydays.nu. Vi skal have 
din ansøgning senest den 24-10-2017. Vi forventer at afholde samtaler i uge 44.

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.


