Vi søger produktionspraktikanter!
Interesserer du dig for koordinering, planlægning og rejser?
Elsker du at få tingene til at gå op i en højere enhed? Er du god til at holde hovedet koldt i pressede situationer? Og synes
du, det er spændende at planlægge rejser? Kan du nikke genkendende til ovenstående, skal du ikke tøve med at række
ud til os. Du kommer til at indgå i vores produktionsteam, hvor du vil arbejde med planlægning og afvikling af rejser. Vi
lægger vægt på, at både du og vi får det bedste ud af praktikforløbet, og din hverdag vil være fyldt med godt humør,
søde kollegaer og en masse relevant erhvervserfaring.
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 oversøiske daseferier, leje af flod- og sejlbåde i hele verden, maratonrejser og sørejser
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.
Eksempler på arbejdsopgaver:
• Sammensætning af rejser
• Opsætning og afvikling af rejser
• Udvikling af nye og eksisterende rejser
• Priskalkulationer og prisjusteringer
• Kontraktgennemgang
• Kontakt til samarbejdspartnere
• Ad hoc-opgaver
• Andet? Har du andre relevante kompetencer, så ser
vi, om vi kan finde opgaver, der passer til det
Vi tilbyder:
• Erhvervserfaring på niveau med et ”rigtigt” job
• Samme relevante opgaver som de fastansatte
• En social arbejdsplads med fokus på sammenhold
• Muligheden for at tage ansvar, være kreativ og
have indflydelse
• Fede fredagsbarer!

Hvem er du?
Det vigtigste for os er, at du er parat til at lære og lægge
din energi i virksomheden. Kan du også sætte hak ved
nogle af følgende punkter, er vi ikke langt fra hinanden:
•
•
•
•
•
•
•
•

Du er studerende inden for service, marketing,
kommunikation, IT el.lign.
Du har gode koordinationsevner, og du synes det
er sjovt at både planlægge og koordinere
Du er åben og idérig
Du kan tage ansvar og er ambitiøs omkring de opgaver, du er ansvarlig for
Du har en god teknisk forståelse
Du bliver ikke slået ud, når dagen pludselig byder
på andre opgaver, end du havde regnet med
Du sætter en ære i at udføre alle typer opgaver i
højeste kvalitet
Du kan arbejde med deadlines og højt humør

Tiltrædelse: Januar eller august
Praktikperiode: Januar - juni eller august - december (minimum 3 mdr.)
Arbejdssted: Europaplads 16, 1. sal, 8000 Aarhus
Arbejdstid: Fuldtid (skrivedage efter aftale)
Lyder det som noget for dig?
Send ansøgning og CV til Caroline Skov på caroline@ruby-rejser.dk. Vi afholder samtaler løbende, så send hellere din
ansøgning i dag end i morgen. Vi ser frem til at høre fra dig!
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