
Vi er på udkig efter en ny ferierådgiver til vores team. Et vigtigt krav er, at du har branchekendskab 
og kan begå dig på tysk.

Der er masser af gode grunde til at blive en del af Esmark-teamet. Her får du blot nogle af dem:

Selvom vores hverdag ofte foregår i højt tempo, er vi helt nede på jorden. Vi er alle en del af et 
fantastisk og sprudlende team og det er en af de ting, der gør vores arbejdsmiljø så rart at være i. 

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 (hvis ikke verdens bedste ;o), men også en
spændende og farverig hverdag spækket med nye udfordringer og positive oplevelser.

Hvis du vil være med til at give vores gæster verdens bedste ferie, indebærer det blandt andet 
følgende opgaver:

• Servicering af vores husejere og gæster på telefon, e-mail eller ved personlig henvendelse
på kontoret

• Ordrebehandling

• Rådgivning af gæster i forhold ti l ferien

• Hurti g og eff ekti v afh jælpning af eventuelle problemer

• Diverse ad hoc-opgaver

Lyder ovenstående som noget for dig, så send ansøgning, CV og relevante bilag til job@esmark.dk 
– gerne hurti gst muligt, da vi løbende kalder ind ti l samtale.
Har du spørgsmål ti l sti llingen, kan du kontakte bureauchef Martha Olesen på tlf. 97 31 50 40.

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 smitt er af på vores mange gæster, som kommer igen år eft er år. I 
hverdagen hjælper vores 4 kerneværdier nærvær, passion, ansvar og fællesskab os med at 
levere serviceoplevelser i særklasse ti l både husejere, feriegæster og samarbejdspartnere.

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

VI SØGER PASSIONERET FERIERÅDGIVER 
– ti l vores kontor i Bjerregård




