
HAPPYDAYS SØGER EN 
KVIK KONTORELEV 
– MED GLÆDE
Vær med til at sætte kunden i centrum på feriefabrikken 
i Frederikshavn

Hos os forvalter vi folks mest dyrebare tid – deres fritid. Så kan du få 
feriestemningen og forventningens glæde frem hos kunden allerede i tele-
fonen, så er du lige den, vi søger til at hjælpe os med at skabe masser af 
rejseglæde. Dette er elevpladsen for dig, der har gode sprogkompetencer, 
flair for systemer og struktur og elsker at bestille noget: Som kontorelev hos 
Happydays får du indblik i alle tandhjulene i det maskineri, der skal sikre 
kvaliteten af vores kør selv-ferier i hele Europa; Indkøb, logistik, service, 
marketing og salg – og vi kan være med til at give dig en god og målrettet 
start på arbejdslivet inden for mange brancher.

Din 2-årige elevuddannelse og praktiske oplæring foregår i en spændende 
og hektisk hverdag i Service/Logistik-afdelingen. Her tales flere sprog, tele-
fonerne kimer, mailkorrespondancerne gløder og alt fra planlægning til 
brandslukning er en del af hverdagen. Du bliver skolet i at yde den ypperste 
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, du bliver en haj 
til at fodre vores webshop og bookingsystem med de rigtige data og informa-
tioner og meget mere – og uddannelsen suppleres med 10 ugers skolegang.

Du bliver tilknyttet en mentor, der hjælper dig godt tilrette og sikrer den 
bedste start som del af teamet i Service/Logistik samt Happydays’ lille 
elevteam 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 mellem 19 & 23 år
• Er god til sprog – minimum tysk, engelsk og skandinavisk 
• Måske har lært tysk i Tyskland, engelsk i England – eller måske bare har  
 været ude at opleve lidt af verden
• Har flair for tal og systemer og er i stand til at holde tungen lige i munden
• Ser god service med smil i stemmen som noget helt naturligt
• Glæder dig til at lære nyt – men kan også tænke selvstændigt og tage  
 ansvar
• Har lyst og overskud til at bidrage socialt på arbejdspladsen – for her skal  
 det være sjovt at gå på arbejde!

Ansøgning
Har du yderligere spørgsmål til elevstillingen, er du velkommen til at kontakte 
Service- & logistikchef Lenard Amdisen på telefon 96 211 311. 
Send din ansøgning mrk. Kontorelev pr. e-mail til elev@happydays.nu. 
Vi skal have din ansøgning senest den 18. oktober 2019. 
Vi forventer at afholde samtaler i uge 45.


