
INDKØBSASPIRANT MED 
FORHANDLINGSERFARING
Happydays har på 15 år opnået en position som Danmarks bedst bedømte 
kør selv-rejsearrangør på Trustpilot – og det er en ære, der forpligter! Derfor 
søger vi nu en medarbejder mere til vores travle indkøberteam, der skal være 
med til at sikre og toptune kvaliteten af vores rejseprogram i årene fremover.

Vi har brug for en dygtig, målrettet og moden person, der er klar på at lære 
vores teknikker fra bunden. Step 1 bliver således, at du ansættes som back 
office-medarbejder på kontoret, hvor du får en grundig oplæring i basale 
funktioner og vores mangeårige know how. Her bliver din primære funk-
tion at hjælpe indkøberne på landevejen, canvase møder, skrive og genfor-
handle kontrakter, suge til dig i organisationen og løbende tage flere og flere 
selvstændige indkøbsopgaver.

Step 2 bliver at springe ud som selvstændig indkøber i marken. Dette for-
venter vi vil ske som en glidende overgang i løbet af 1-2 år, og her bliver det 
din fornemmeste opgave at skaffe masser af aftaler med netop de hoteller og 
overnatningssteder, som markedet efterspørger, og udnytte dit forhandlings-
talent i jagten på at få de bedste kontrakter i hus til gavn for vores kunder. Vi 
kalder det: At sætte kunden i centrum.

Jobbet indebærer:
•  Kontraktudarbejdelse med hoteller og overnatningssteder
•  At du har en kundeorienteret tilgang til markedet og blik for efterspørgsel
•  Fast arbejdsplads på kontoret i Frederikshavn
•  80-90 rejsedage om året – på sigt
•  Krav til sprogkompetence i dansk, tysk og engelsk i skrift og tale samt de    
    skandinaviske sprog på forhandlingsniveau

Vi forventer, at du:
•  Er mellem 30 og 40 år
•  Har forhandlingserfaring – gerne inden for hotel- eller rejsebranchen 
•  Har en naturlig analytisk tilgang til dit arbejde
•  Er købmand til fingerspidserne og utroligt vedholdende
•  Trives lige godt på ”de bonede gulve” som i det daglige samarbejde   
    med dine kollegaer
•  Elsker en god udfordring – og udsigten til at komme ”i lære” igen
•  Har potentiale til at blive en superdygtig forhandler

Kontakt indkøbschef Lenard Amdisen på 96 21 13 11 for en snak
– og send din ansøgning til indkober@happydays.nu
Husk emnelinje: Indkøbsaspirant
Noter, hvor du har set stillingsopslaget og giv os skriftligt samtykke, hvis du 
er interesseret i, at vi beholder din ansøgning i op til 2 år.

Ansøgningsfrist: Hurtigst muligt.
Jobstart: Når den rette person er fundet.
Der afholdes samtaler løbende.


