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Er der en Aussie i dig, og kan du
sælge ferieoplevelser for livet?
G’day, mate! Du får helt sikkert rejsefeber, hvis du læser videre. På vegne af
specialistrejsebureauet Australienrejser, søger vi, Konsulenthuset ballisager,
en energisk rejsekonsulent, der kan sælge sand mellem tæerne og
ferieoplevelser for livet. Er det dig?  
 
Du er god til at lytte til ønsker og behov – du sælger ferieoplevelser for livet. Du kan
sælge bjergtagende naturoplevelser, vågne nætter under en smuk stjernehimmel, dyp
i dyb Down Under og gøre drømme om skræddersyede rejser til Stillehavsøer, vilde
vulkaner, brusende floder, svajende palmer og rigt dyreliv til virkelighed.  
 
Dine arbejdsopgaver skaber minder for livet 
Roadtrip, rundrejser, luksusrejser, bushsafari og storslåede kulturelle oplevelser. Kun
kundernes drømme sætter grænser. Sammen med dine kollegaer kan du omsætte et
hav af feriedrømme til rejseaktivitet og glade kunder. Du kan jonglere med flyrejser,
budgetter, billeje, hotelovernatninger, kulturelle dagsture og eksklusive gastronomiske
smagsoplevelser og du kan sammensætte de helt rigtige ferierejser. Vi forestiller os,
at du kommer fra servicebranchen og allerhelst fra rejsebranchen. Det vigtigste er, at
du kan: 
 

Sælge rejseoplevelser – så kunderne vælger at købe rejser (igen og igen) 
Skræddersy ferierejser  
Skabe tryghed om rejsen, du sælger, så de rejselystne kommer godt af sted 
Bidrage til en stærk holdindsats i salgsteamet – så samarbejdet og arbejdsglæden
er stor 

Du har ikke kun en Aussie i maven 
Det motiverer dig at matche kundernes rejsedrømme, og du får energi af at yde god
kundeservice. Du ved, at din og teamets rejsefaglige viden er lige så vigtig som jeres
høflighed og jeres evne til at lytte til kundernes unikke ønsker og spørgsmål.   
 
Er siderne i dit rødbedefarvede pas fyldt op? 
Det er ikke et krav, men helt sikkert et stort plus, hvis du har besøgt Australien og
New Zealand (Har du ikke det? Så se at komme afsted!) Du må helt sikkert også
fortælle os, hvis du har erfaring med reservationssystemet Amadeus og
administrationssystemet Travelwire – det er nemlig programmer, du skal bruge hver
dag. Men der sørges selvfølgelig for oplæring, hvis du ikke har kendskab. 
 
Vil du dyrke din kærlighed til livet Down Under hver dag? 
Som rejsekonsulent hos Australienrejser gør din viden en forskel. Hver dag får du rig
mulighed for at dyrke din kærlighed til Australien og New Zealand, når du rådgiver og
fortæller kunder om Utzon og Uluru, fodspor der fører til Tasmanien og møder med

Ansøgningsfrist 
  

 
Hjemmeside: 

 www.australienrejser.dk 
  

  Print denne side 
 

 

 
 

 

 
Rekrutteringsansvarlig: 
Trine Skovgaard Kristensen 

  
Mobil: 
30631797 
 

 
Flere ledige stillinger hos
ballisager 

  

 
Hvem er vi? 
Konsulenthuset ballisager er en
landsdækkende, mellemstor HR-
virksomhed. Vi er specialister i
professionelle matchprocesser
mellem kandidater og
virksomheder og arbejder
udelukkende med outplacement,
karriererådgivning og
rekruttering. 

  
Vores rådgivning er videnbaseret,
og vi gør os umage med at finde
den rette løsning til den konkrete
udfordring. 

  
Læs mere her:

 www.ballisager.com

  Tip en ven
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Crocodile Dundee, kænguruer, koalaer og koraller. Din begejstring for surfing, lokale
vine, Vegemite, aboriginal kunst og australsk country smitter af på kunderne, hvis
drømme du matcher med skræddersyede ferieoplevelser. 
 
Helt konkret kommer du til at slå dine folder på kontoret i Aarhus, som kendetegnes
ved tæt kollegialt samvær med faglig sparring, god energi og godt humør. 
 
Vil du vide mere om stillingen og søge jobbet?  
Vi, Konsulenthuset ballisager a/s, håndterer rekrutteringsprocessen. Du er
velkommen til at ringe til chefkonsulent Trine Skovgaardpå 3063 1797, hvis du har
spørgsmål. Vi glæder os til at høre fra dig. Stillingen skal besættes snarest muligt, og
vi behandler derfor ansøgninger løbende.  
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