TYSKTALENDE SERVICE-/
LOGISTIKMEDARBEJDER
Feriefabrikken søger en tysktalende medarbejder med
smil i stemmen samt gode logistik- og IT-kompetencer
Kan du jonglere med tal, har du flair for IT og en logisk tilgang til systemer?
Og brænder du for at sælge en ferierejse så levende, at kunderne føler, ferien
allerede er begyndt, når de bestiller den hos dig, så er Happydays stedet,
hvor du får det som en fisk i vandet.
Her vil du møde udfordringer, der stiller krav til både individuelle færdigheder
og evnen til at samarbejde – og du bliver en del af en spændende og hektisk
hverdag med forskellige sprog mellem hinanden og alt fra planlægning til
brandslukning.
Du får naturligvis din egen mentor og en grundig oplæring, men kommer
hurtigt til at jonglere på tværs af arbejdsopgaverne i vores Service/Logistik
afdeling med kontakt til alle afdelinger i huset – og naturligvis alle vores
danske, norske og svenske kunder. 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, og du bliver en
haj til at fodre vores webshop med de rigtige informationer igennem vores
systemer. Dine sprogkompetencer vil være efterspurgt i hele huset.
Vi forventer, at
• er virkelig god til sprog – du behersker dansk, tysk og engelsk
• har naturligt sprogøre for de øvrige skandinaviske sprog og mod på at
lære at tale dem
• arbejder hjemmevant i alle officeprogrammer
• har flair for at lære vores booking- og datasytemer (AX) og er i stand til
at holde tungen lige i munden
• går med positiv ånd til dagligdagens 9-17-kontortider såvel som enkelte
weekendvagter fra 10-14
• er bosat i Nordjylland – eller har mod på at blive det
• har et stærkt personligt drive og evne til at begejstre dig selv og andre
• tænker og handler selvstændigt og kan påtage dig et ansvar
• måske har lært tysk i Tyskland, taget en uddannelse med tysk på højt 		
niveau – eller måske bare har været ude at opleve lidt af verden
• har lyst og overskud til at bidrage socialt på arbejdspladsen – for her på
feriefabrikken skal det være sjovt at gå på arbejde!
Ansættelse
Vi søger en medarbejder, der kan begynde hurtigst muligt med fast base på
vores kontor i Frederikshavn, Danmark.
Ansøgning
Har du yderligere spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte Service- og Logistikchef Lenard Amdisen på telefon 96 211 311.
Send din ansøgning mrk. tysk medarbejder pr. e-mail til la@happydays.nu
– hurtigst muligt! Vi afholder løbende samtaler.

