
Skinetworks söker nu fler svenska kollegor till vårt engagerade försäljningsteam på 
huvudkontoret i Köpenhamn. I rollen som sälger får du ansvar att rådgiva och sälja 
skidresor till våra kommande gäster i Alperna. Du följer gästen från första kontakt fram till 
bokning och hela vägen till att gästen kommit hem från sin semester. 

Vi söker en sälgere som är duktig på att förstå gästens behov och önskemål samt brinner 
för god service. Om du är motiverad av försäljning och älskar att arbeta i en miljö med högt 
tempo och mycket teamwork så har vi en fantastisk jobbmöjlighet till dig.        

OM JOBBET  
Jobbet innebär försäljning av skidresor till Frankrike, Italien och Österrike. Din primära uppgift är att sälja skidresor via 
telefon och besvara förfrågningar via e-mail. När telefonerna inte ringer utnyttjar du dina kunskaper inom försäljning 
via kunddatabaser och CRM-system. Eftersom vi säljer skidresor arbetar vi säsongsbaserat, vilket betyder mer arbete 
på hösten/vinter och mindre våren/sommar. 

DIN PROFIL 
Din utbildning är inte det viktigaste för oss. Det är däremot ett stort plus om du kan dokumentera goda resultat från 
tidigare försäljningsjobb, samt att följande punkter passar in på din profil: 

c Du är öppen och har lätt att kommunicera via telefon och e-mail. 
c Du har lätt för att lära dig nya IT-system. 
c Du älskar försäljning och nå uppsatta mål. 
c Du är engagerad, positiv och energisk eftersom jobbet kräver mycket av dig. 
c Du trivs som bäst i högt tempo och när det är mycket att göra. 
c Du har aldrig långt till ett skratt, vi är ett lättsamt team! 
…  om du har en förkärlek till skid-/snowboardåkning blir arbetet betydligt roligare (dock inget krav på nivå)  

ÄR DU EN SÄLJARE MED 
PASSION FÖR SKIDRESOR?  
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VAD ERBJUDER VI
Som anställd hos Skinetworks erbjuder vi dig:  

c Trevligt kontor på härliga Vesterbro i Köpenhamn. 
c Del av ett team med 20 inspirerande kollegor
c Fast lön samt en attraktiv bonusmodell
c Studieresor till Alperna där du lär känna våra destinationer 
c Möjlighet till personlig utveckling
c Säsongsbaserad arbetstid – mer arbete på hösten/vinter och mindre våren/sommar men med en fast lön hela året. 

OM SKINETWORKS 

c Skinetworks är Skandinaviens största skidresebyrå. 
c Vi är specialister på de största och bästa skidorterna i Alperna. 
c Skinetworks inkluderar några av branschens mest kända varumärken: Nortlander, Slopetrotter, och Danski
c Vi säljer skidresor till de personer som önskar en aktiv semesterform, oavsett ålder, kön eller intressen. 
c Vi hjälper årligen gäster från Sverige och Danmark att uppleva Alperna. 

ANSÖKAN 
Skicka en ansökan via e-post till oss med ditt CV och ett personligt brev. Berätta gärna om dig själv dina erfarenheter 
gällande försäljning.  

Sista ansökning: Urval sker löpande
Anställningen startar: Efter avtal

Ansökningen skickas till Filip Tyrstrup på filip@skinetworks.com

Vi ser fram emot att få veta mer om dig!

ÄR DU EN SÄLJARE MED 
PASSION FÖR SKIDRESOR?  
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