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Hos rejsekoncernen Sunway Group går det stærkt, og vi udvider hastigt med flere rejsebureauer og nye markeder. Vi 
har derfor brug for en norsk- og/eller svensktalende salgs- og marketingmedarbejder, der kan hjælpe os med at vare-
tage service og salg for vores voksende norske og svenske kundegrupper. I en stilling hos Sunway Group vil du arbej-
de med både salg og marketing, og du vil hjælpe vores mange rejsebureauer med alt fra telefonisk kundeservice og 
rejseoprettelse til håndtering af sociale medier og oversættelsesopgaver. Din hverdag vil fyldes med godt humør, søde 
kollegaer og en masse spændende opgaver. Dine arbejdstider vil være fleksible, og der er mulighed for både aften- og 
weekendarbejde efter aftale, hvorfor det også vil være muligt at varetage et studie eller andet arbejde ved siden af. 

Hvis du har et højt servicegen, er vild med markedsføring og vil være med til at udvikle vores tilstedeværelse på de 
nordiske markeder, så send en ansøgning vores vej hurtigst muligt. 

Hvem er vi?
Sunway Group driver flere forskellige specialrejsebureauer, der udmærker sig inden for hver deres niche. Vi tilbyder alt 
fra vandre-, ski- og cykelferier til leje af flod- og sejlbåde i hele verden, maratonrejser, ferier i Disneyland® Paris og sø-
rejser langs nære og fjerne kyster. Rejsepaletten er bred og i konstant udvikling, hvorfor tiden aldrig står stille hos os. Vi 
brænder for at hjælpe folk med at udleve deres rejsedrømme, og vi har altid gang i spændende projekter, som du kan 
være med til at sætte dit præg på.

Hvem er du?
Kan du sætte hak ved de følgende punkter, er vi ikke 
langt fra hinanden:

• Du taler og skriver flydende norsk og/eller svensk
• Du er serviceminded og god til mennesker
• Du er glad for skrive- og oversættelsesopgaver
• Du har en god teknisk forståelse
• Du er interesseret i kommunikation og rejser
• Du har erfaring fra servicefag, marketing eller salg 

(ikke et krav)
• Du er ansvarlig og løsningsorienteret 
• Du er selvstændig i dit arbejde 
• Du kan arbejde med deadlines og højt humør.

Tiltrædelse: Hurtigst muligt
Arbejdssted: Europaplads 16, 1. sal, 8000 Aarhus
Arbejdstid: 15-20 timer (fleksible arbejdstider)

Vi ser frem til at modtage din ansøgning
Send ansøgning og CV til Mads Bygballe på mads@sunwaygroup.dk. Vi afholder samtaler løbende, så send hellere din 
ansøgning i dag end i morgen. Vi ser frem til at høre fra dig!

Vil du med på rejsen?

Vi søger en norsk- og/eller svensktalende salgs- og marketingmedarbejder!

Arbejdsopgaver:
• Salg af rejser (fx Disney-rejser og sejlferier)
• Kundevejledning på telefon og mail
• Oversættelse, tekstforfatning og rejseoprettelse
• Opdatering af sociale medier
• Vedligeholdelse og SEO-optimering af hjemmeside
• Ad hoc-marketingopgaver.

Vi tilbyder:
• En deltidsstilling på 15-20 timer ugentligt
• Fleksible arbejdstider (fx aften- og weekender)
• Varierende opgaver inden for salg og marketing
• Lækre, nye kontorlokaler midt i Aarhus
• En social arbejdsplads med fokus på sammenhold.


