
 

Destinationschef i Østrig – Sæson 2017/2018 

Trip Tour søger Danmarks mest ansvarsbevidste og servicemindede destinationschef til ansættelse i Alperne i 

vintersæsonen 2017/2018. 

Hvad søger vi? 
Trip Tour ønsker at give vores skirejsegæster den bedste oplevelse og service på vores destinationer i Østrig. Derfor 

søger vi en selvstændig, kvalitetsbevidst og engageret destinationschef til at styre vores destinationer i tæt 

samarbejde med hovedkontoret i Danmark.  

Den rette vil have ansvaret for samarbejdspartnere og servicen på destinationerne, desuden det administrative samt 

økonomiske ansvar for de aktiviteter der gennemføres igennem sæsonen. Stillingen kræver derfor, at du har 

talforståelse, er en planlægger og effektivt er i stand til at løse og forudse problemer og konflikter. Ydermere kræves 

det, at du ikke er bange for at tage ansvar og kan forholde dig roligt i pressede situationer, samt tage de nødvendige 

beslutninger. 

Ud over det overordnede ansvar for destinationen vil de typiske arbejdsopgave omfatte: 

• Opdatering af sociale medier 

• Ansvar for regnskab 

• Betaling af samarbejdspartnere 

• Ugeplanlægning 

• Transfer: ankomst/afrejse - bus/kør-selv/fly 

• Pistevisning, Hoteltræf,  

• Aktiviteter og arrangementer 

• Skiskoletilmelding 

• Diverse administrative opgaver 

• Generel hygge og samvær med vores gæster 

 

Som destinationschef hos Trip Tour spiller du en vigtig rolle for destinationernes drift og resultater. Det er vigtigt for 

os, at vores gæster får den bedste ferie, og som destinationschef er det din vigtigste opgave at gæsterne får en 

uforglemmelig oplevelse og at alle situationer bliver håndteret professionelt. Derudover skal du kunne lide at tilbringe 

tid med vores gæster. Uanset om det drejer sig om praktisk hjælp eller en hyggesludder, skal vores gæster føle, at vi er 

der hele tiden!   
Du skal kunne være den, der gør skiferien med os helt unik. Dette kræver, at du kan præstere på alle tidspunkter af 

døgnet, og at du er rede til at påtage dig ansvaret uanset situationen. Du kommer til at have den direkte kontakt til 

hovedkontoret i Danmark, og bliver derfor det naturlige bindeled, der skal sørge for at opgaver bliver løst.  

Hvem er du? 
Vi søger en ansvarsbevidst destinationschef, som formår at være seriøs, men på samme tid have et glimt i øjet. 

Derudover er det vigtigt at du kan motivere og engagere dig selv og andre. Ydermere skal du have selvdisciplin og 

kunne planlægge samt skabe overblik når situation kræver det. 
Du skal kunne lide at være sammen med vores gæster, da vi forventer, at du mødes og er i kontakt med dem det 

meste af dagen. 

 

Vi forventer derudover at: 

• Du er god på ski 

• Du kan tale engelsk og tysk 

• Du har relevant erfaring fra tidligere jobs i branchen 

• Du har kørekort til bil da du kommer til at dække flere destinationer 

• Har talforståelse  

 

Derudover er det et stort plus, hvis du kan lide at arbejde med børn, da rigtig mange af vores gæster er børnefamilier. 



 

Hvad kan vi tilbyde? 
Først og fremmest kan vi tilbyde verdens fedeste job, hvor ikke én dag er ens. Dit kontor bliver Alpernes kridhvide 

pister med masser af skiløb og en stilling med masser af ansvar. Du vil få en sæson fyldt med fantastiske oplevelser og 

Danmarks bedste gæster. Hverdagen som destinationschef indbefatter snesevis af spændende udfordringer, og du vil 

vende hjem med lærerig erfaring, der er godt for CV’et.  

Vi tilbyder løn tilsvarende branchen, guidebolig, halvpension, skileje, liftkort og transporten t/f destinationerne. 

Ansættelsen ønskes besat hurtigst muligt, og som udgangspunkt vil afrejse til Østrig ske så snart sæsonen starter dvs. 

ca. 17/12. Sæsonen forventes at slutte til og med uge 11 dvs. med hjemrejse 17. marts 2017. 

Hvis du kan identificere dig med ovenstående og har modet samt lysten til at være vores destinationschef i Østrig, så 

send os dit CV med billede, samt en kort beskrivelse af hvem du er og hvorfor vi netop skal vælge dig. 

Ansøgninger bedes sendes til triptour@triptour.dk mærket ”Destinationschef - Trip Tour”. 

Vi afholder vi løbende samtaler. Samtaler via Skype er også muligt, såfremt det passer bedre ift. hvor du kommer fra i 

landet eller pt. befinder dig i udlandet. 

Vi glæder os til at høre fra dig.  

Hvem er Trip Tour? 

Trip Tour er et mindre skirejsebureau, med fokus på skirejser af høj kvalitet og fantastisk service. Vi sætter den 

personlige relation til vores gæster rigtig højt og betragter hver enkelt gæst som en ”ven af huset”. 

Vores motto er ”Vi passer godt på din ferie” – og det er lige præcis det, som vi forsøger at gøre for alle vores gæster, 

gennem at tilbyde en meget personlig service både før, under og efter rejsen. 

Trip Tour har eksisteret siden 1993, først som enkeltmandsvirksomhed og sidenhen som ApS. I snart 25 år har vi leveret 

skirejser af høj kvalitet til flere tusinde skiglade danskere. Vi er ikke markedets billigste rejsebureau, men vores 

personlige og gode service har gjort, at mange gæster alligevel foretrækker, at lade Trip Tour arrangere skiferien. Vi 

ved, at skiferien for mange er den vigtigste tid på året – og derfor lover vi, at passe godt på den. 

Hvad siger kunderne om Trip Tour? Læs mere på vores Trustpilotprofil her: https://dk.trustpilot.com/review/triptour.dk  
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