
Kulturrejser Europa søger rejsekonsulent & handling assistent

Vi har travlt hos Kulturrejser Europa, og derfor søger vi nu en ny kollega til en kombineret stilling som rejsekonsulent 

og handling assistent. Du vil indgå i vores stærke team af erfarne og engagerede kolleger, der alle arbejder passioneret 

på at tilbyde vores gæster unikke, kulturelle rejseoplevelser. 

Kulturrejser Europa arrangerer grupperejser af høj kvalitet med kulturelt indhold og dansk- eller svensktalende 

rejseleder.  Vores primære destinationer er Portugal, Italien og Spanien, men vi har rejser til de fleste europæiske 

lande samt udvalgte oversøiske destinationer som fx Sydafrika og Vietnam. Vi tilbyder bl.a. rundrejser, vandreferier, 

haverejser, operarejser, flodkrydstogter, krydstogter og langtidsrejser. De fleste af vores rejser er med fly, enkelte er 

med bus. ”Kulturrejser med sjæl og substans” er kernen i alle vores rejser.

 

Udover salg af rejser via telefon, mail og personligt fremmøde samt på rejsemesser, omfatter dine arbejdsopgaver også 

afvikling af rejser, herunder rapportering til samarbejdspartnere, billetudstedelse og udsendelse af afrejsemateriale til 

vores gæster. 

Dine kvalifikationer: 

• Du har minimum 3 års erfaring som rejsekonsulent

• Du har indgående kendskab til en eller flere af vores destinationer 

• Du er udpræget serviceminded med et stærkt kundefokus

• Du arbejder struktureret og har flair for nye systemer

• Ideelt set har du erfaring med Amadeus og gerne Travelize

• Du trives med skiftende arbejdsopgaver og en hverdag i et højt tempo

• Du tager ansvar og deler gerne dine gode ideer til, hvordan vi kan udvikle vores virksomhed

• Du har en positiv indstilling til livet og lægger vægt på at bidrage aktivt til et godt arbejdsmiljø

Vi tilbyder:

• En spændende stilling i et team af passionerede kolleger fra både Danmark og Sverige

• Et job med stor variation, udviklingsmuligheder og spændende rejser

• En virksomhed i vækst med en uformel kultur, en høj grad af frihed og gensidig respekt

• Et godt arbejdsmiljø i lyse lokaler i hjertet af København, hvor vi sidder sammen med vores søsterbureauer i Aller Leisure A/S

• Løn efter kvalifikationer samt pension og sundhedsforsikring efter 3 måneder

Praktisk information:

• Stillingen er på fuld tid, og arbejdstiden ligger som udgangspunkt på hverdage mellem kl. 8 og 17

• Du deltager løbende på rejsemesser, kundeevents og studieture, så aften- og weekendarbejde samt rejseaktivitet 

forekommer i begrænset omfang

Ansøgning og tiltrædelse:

Har du den relevante baggrund, og lyder stillingen som den rigtige for dig, hører vi meget gerne fra dig. Send din ansøgning 

og CV til job@allerleisure.com og mærk ansøgningen ”Rejsekonsulent & handling assistent – Kulturrejser Europa”. 

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte HR Chef Lene Jensby-Lindegaard på tlf. 27 79 22 32. 

Vi ønsker stillingen besat snarest og indkalder løbende til samtaler, så send din ansøgning og CV hurtigst muligt. 
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