
KAN OG VIL DU SÆLGE GRUPPEREJSER TIL FORENINGER, KLUBBER OG FIRMAER?
Så har Riis Rejser et spændende og udfordrende job til dig! Vi søger, til tiltrædelse snarest, yderligere en sælger af vores 
grupperejsearrangementer i Europa til primært seniorforeninger, klubber, personaleforeninger o. lign. Vi ønsker at styr-
ke og udvikle dette område i Riis Rejser.

VI FORVENTER:
• Du har erfaring med salg af grupperejsearrangementer eller erfaring med salg af andre og tilsvarende oplevelser i 

anden sammenhæng 

• Du har en god geografisk forståelse

• Du har stor rejseerfaring 

• Du har forståelse for hvordan en grupperejse/selskabsrejse fungerer

• Du har erfaring med at koordinere medlemsaktiviteter

• Du ”tænder” på et godt salg og en god afvikling af ethvert rejsearrangement

• Du har viden om Riis Rejsers målgrupper og kan identificere dig med dem samt finder deres behov spændende

• Du kan arbejde selvstændigt og struktureret, og i samarbejde med produktionsmedarbejdere levere det helt rigtige 
rejsearrangement til kunden 

• Du selvfølgelig er god til at formulere dig i skrift og tale

DINE PRIMÆRE ARBEJDSOPGAVER:
• Udarbejdelse af tilbud til gruppekunder

• Opsøgende salg, herunder også kundebesøg og kundepleje.

VI TILBYDER:
• Opbakning af et produktionsteam, der står for primær kontakt til leverandører.

• En 37 timers stilling + deltagelse i vagttelefonordning

• Løn efter kvalifikationer og præstationer

Riis Rejser har fysisk kontor i hhv. Lyngby og Lemvig, men det er ikke afgørende at du i det daglige er til stede på ét af de nævnte 
kontorer, da hele Danmark er dit kundeområde. 

Interesseret? Ørskov Rekruttering, Petersmindevej 10, 6900 Skjern er rekrutteringspartner på denne stilling. 
Har du spørgsmål til jobbet, kan du kontakte Gunnar Ørskov på 97351355 eller direktør Søren Riis, Riis Rejser på 
96645011/30114711. 
Send ansøgning hurtigst muligt og senest den 23. august 2017 mrk. ”Riis Rejser - sælger grupperejser” til lg@oerskov.dk. 
Tiltrædelse er snarest muligt, og ansøgninger behandles løbende, men vi venter naturligvis på den rigtige kandidat. 

HVEM ER RIIS REJSER
Riis Rejser er et dansk rejseselskab med kontorer i Lemvig og Lyngby. Riis Rejser arrangerer selskabsrejser, der udbydes til 
salg på internettet og i kataloger. Vi fokuserer på europæiske rejsemål. Temaet for vores rejser er almindelig oplevelses-
turisme samt koncertoplevelser inden for forskellige genrer.

Lyngby:
Lyngby Hovedgade 49A, 2 
2800 Lyngby

Lemvig:
Teglgårdsvej 6A 
7620 Lemvig

www.riisrejser.dk  •  Telefon 70 11 47 11
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Salgs- og kontorassistent, Riis Rejser Lemvig afd. 20 timer
Riis Rejser søger en ekstra salgs- og kontorassistent til vores kontor, 20 timer / uge i Lemvig.
Du skal være et glad og smilende ordensmenneske med lyst til at indgå i et holdarbejde, hvor dit job hovedsage-
ligt bliver at sælge rejser samt at deltage i almindelige kontoropgaver.

Arbejdsopgaverne omfatter blandt andet at:
•	 ekspedere kunder via telefon og ved personlig henvendelse samt ekspedere online bookinger
•	 deltage i andre almindelige kontoropgaver i samarbejde med nærmeste 3 kolleger

Du kommer til at arbejde i et uformelt arbejdsmiljø med 6 dygtige kolleger på kontoret i Lemvig, 1 på Fyn og 4 
på kontoret i Lyngby. Riis Rejser er kendetegnet ved en flad organisation, hvor der er kort vej fra idé til handling. 
Som medarbejder tilbydes du bl.a. årlig studierejse i forhold til produktkendskab, ligesom vi også vægter interne 
sociale arrangementer højt.
Riis Rejser prioriterer til denne stilling en medarbejder, for hvem afholdelse af ferie i uge 28-29-30 ikke er væ-
sentligt.

Uddannelse og erfaring
Relevant erfaring med kontoropgaver og håndtering af MS office pakken er en nødvendighed.
Gode tysk og engelsk kundskaber er en fordel.

Arbejdstid
20 timer ugentligt indenfor tidsrummet mandag til fredag fra kl. 9 til kl. 17. Desuden hver 3. eller 4. weekend i 
jan-feb-mar, på grund af travlhed med rejsesalg. I ferieperioder kan der blive tale om let forhøjet timeantal.

Løn
Efter aftale.

Tiltrædelse
Snarest.

Din ansøgning
Sendes pr e-mail til Riis Rejser, Trine Green, tga@riisrejser.dk, mrk. Kontorassistent. 
Ansøgningsfrist 4. januar 2020.

Riis Rejser A/S, Teglgårdsvej 6a., 7620 Lemvig, CVR 26212057, er etableret i 1897 og aktieselskabet i sin nuværende form er etableret i 2001. Riis 
Rejser har til formål at producere og sælge selskabsrejser. Riis Rejser har årligt ca. 32.000 gæster og beskæftiger på de to kontorer i Lemvig og 
Lyngby 11 medarbejdere. Desuden er der tilknyttet mere end 70 rejseledere, der fortrinsvis er ansatte til et eller flere rejsearrangementer om året.


