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Rejsebureaumedarbejder søges
- vores humørfyldte rejseteam mangler en ny kollega - er det måske dig? 

I en spændende branche, hvor vi sælger noget af det dyrebareste folk har; nemlig ferie, mangler vi ekstra hænder. 
Sørens Rejser har siden 1969 sendt gæster på alt fra ½ dags busture ud i det blå, til flyrejser på den anden side af 
kloden. Herunder grupper og firmaer, såvel som individuelle gæster. Sørens Rejser er et udpræget lokalt familiefirma, 
hvor værdierne som ærlighed og redelighed vægtes højt. Vi har en vision om at være et personligt rejseselskab, hvor 
alle skal have den personlige service i såvel butikken som over telefonen. Vi er ca. 25 chauffør og rejseleder, samt 5 
medarbejder på kontoret, som alle brænder for at give vores kunder en sikker, behagelig og tilfredsstillende service 
og oplevelse ud fra vores værdigrundlag. Vi har et traditionelt rejsekatalog, men er en innovativ og nyskabende virk-
somhed, hvor der ikke er langt fra tanke til handling. Vi har kontor i Kjellerup, der ligger mellem Silkeborg & Viborg. 

Dine primære opgaver:
• Afvikling og produktion af rejser
• Salg af rejser i telefonen og ved skranken
• Udvikling af nye rejsemål til grupper og individuelle
• Udarbejdelse af salgsmateriale
• Koordinering og ajourføring med hoteller
• Opfølgning på rejser og udflugter

Vi forventer, at du:
• Kan yde personlig service og udvise engagement over-

for vores kunder
• Kan sælge til individuelle kunder såvel som grupper
• Har gode kommunikationsevner og situations-

fornemmelse
• Kan begå dig på engelsk og tysk både mundtligt og 

skriftligt
• Kan arbejde med Office pakken og har flair for IT 

(gerne C5) 
• Har lyst til at indgå i et engageret team, hvor hver 

mening tæller
• Er frisk, udadvendt, har humor og er en god kollega
• Er struktureret og samarbejdsvillig
• Har kendskab til Europas geografi

-Resten lærer vi dig med et smil 

Vi tilbyder:
• Et afvekslende miljø/branche hvor der findes uanede 

muligheder
• Gode muligheder for faglig udvikling og sparring 

med kollager 
• Ordnede forhold, gode kollegaer og højt humør på 

arbejdspladsen
• Mulighed for at præge din egen hverdag
• Løn forhandles individuelt baseret på erfarings-

grundlag og kvalifikationer
• Grundig oplæring i processer, arbejdsgange og C5 

Finder du jobbet interessant, og er omstillingsparat samt villig til at sætte dig ind i vores værdier og vision vil vi bede dig 
sende en skriftlig ansøgning senest 01.03. 2017 til mail: mail@sorensrejser.dk 
Ansøgningerne behandles løbende og naturligvis diskret. Tidspunkt for ansættelse efter aftale. - Vi er parate til at vente på 
den rette kollega. Læs mere om firmaet på www.sorensrejser.dk


