
Servicering af vores gæster og husejere på telefon, e-mail eller ved  personlig 
henvendelse på kontoret
Rådgivning af gæster i forhold til ferien
Ordrebehandling
Diverse ad hoc-opgaver alt efter kompetencer og egne interesser, eksempelvis:

• Udarbejdelse af plantegninger
• Forfatning og oversættelse af hustekster
• Behandling af indkomne spørgeskemasvar
• Gennemgang af huse for ejere

Du kommer til at have en stor kontaktflade til gæster såvel som husejere og det er derfor vigtigt, at du er 
serviceminded og glad for mennesker. 
Derfor leder vi efter en medarbejder med disse vigtige kendetegn:

Smilende, har et godt humør og god energi
God til at samarbejde og finde løsninger
Frisk på også at arbejde weekender og helligdage
Tyskkundskaber er en fordel, så du kan kommunikere med vores gæster 
Erfaring fra branchen er en fordel men ikke et krav

Vi tilbyder løn efter kvalifikationer, morgenmad og frokostordning, samt tillæg for arbejde i 
weekender og på helligdage. 

Lyder det som noget for dig? Så send ansøgning, CV og relevante bilag til job@esmark.dk hurtigst 
muligt, da vi løbende indkalder til samtale. Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte 
bureauchef Susanne Roslyng på tlf. 69 15 96 60.

Esmark Feriehusudlejning blev grundlagt i 1965 og vi har i mere end 50 år givet vores gæster 
uforglemmelige ferieminder på deres sommerhusferie ved Vesterhavet. 

Vi elsker mennesker og det smitter af på vores mange gæster, som kommer igen år efter år.  
I hverdagen hjælper vores 4 kerneværdier nærvær, passion, ansvar og fællesskab os med at 
levere serviceoplevelser i særklasse til både husejere, feriegæster og samarbejdspartnere.

Har du lyst til at møde vores passionerede medarbejderteam? 
Så kig forbi os på esmark.dk.

ESMARK I HOUSTRUP SØGER UDADVENDT 
OG ENERGISK FERIERÅDGIVER 

Vi vækster og flytter i flotte nye lokaler. Er du vores nye 'esmakker' på kontoret i Houstrup? 

Esmark Feriehusudlejning er en virksomhed i rivende udvikling og selvom vores hverdag ofte foregår i 
højt tempo, er vi helt nede på jorden. Vi har altid et smil på læben, vi er udadvendte, engagerede og vi 
brænder for vores arbejde. 

Vi er altid friske på nye udfordringer og lægger stor vægt på det sociale, så alle esmakkere har det godt. 
Hos os får du ikke kun et helt bundt fantastiske kolleger, men også en spændende og farverig hverdag 
spækket med nye udfordringer og positive oplevelser.

Vil du være med til at give vores gæster de allerbedste ferieoplevelser, indebærer det:

mailto:job@esmark.dk



