
Schultz-Esmark søger smilende, ansvarsbevidste og engagerede medarbejdere til vores  
kontorer midt i ferielandet i Houstrup og Henne Strand. Opstart ønskes hurtigst muligt,  
men vi venter gerne på den rette. 
Du vil blive en del af et velorganiseret og passioneret medarbejderteam, som i et uformelt 
arbejdsmiljø sørger for at give vores mange tilfredse gæster fra ind- og udland den perfekte 
ferieoplevelse.

Din arbejdsdag

Hos Schultz-Esmark får du en spændende og varieret hverdag blandt verdens bedste kolleger - 
hvis vi selv skal sige det. Ingen arbejdsdage er ens og vi arbejder stenhårdt på at levere kvalitet 
på alle punkter. 

Arbejdsopgaverne omfatter:

• Servicering af vores husejere og gæster på telefon, e-mail eller  
 ved personlig henvendelse på kontoret
• Ordrebehandling
• Rådgivning af gæster i forhold til ferien
• Hurtig og effektiv afhjælpning af eventuelle problemer 
• Diverse ad hoc-opgaver   

Hvad vi forventer af dig: 

Hos Schultz-Esmark lægger vi vægt på at levere service i verdensklasse. Vores hverdag er 
gæsternes ferie og derfor er det vigtigt, at vi er der for dem – også når vi har travlt.  
Det er derfor afgørende for os, at du er serviceminded og glad for at arbejde med mennesker.

Nærvær, passion, ansvar og fællesskab er vores kerneværdier og det er værdier, vi forventer,  
at du lever op til når du servicerer vores gæster og husejere.

Vi forventer desuden at:

• Du er udadvendt og elsker at møde nye og forskellige mennesker
• Du arbejder målrettet og tager ansvar
• Du er fleksibel og kan arbejde i weekenderne og på helligdage 
• Du taler og skriver tysk
• Du har trang til udvikling og er nysgerrig efter at lære nyt

Vi tilbyder: 

En arbejdsplads, som er præget af dynamik, engagement og passion for det vi laver. Vi er altid i 
udvikling og vi brænder for at gøre alting ubesværet, let og trygt for vores gæster. Du vil blive en 
del af et stærkt team, der tager ansvar for hinanden og fællesskabet.

Derudover tilbyder vi: 

• Gode lønforhold 
• God pensionsordning 
• Videreuddannelse 
• Specialkurser 

Ferierådgivere til servicering af Schultz-Esmarks 
fantastiske gæster og husejere 

Lyder stillingen som noget for dig, så send din ansøgning, CV samt relevante bilag til job@
esmark.dk - gerne i dag og senest den 15. april og mærk den ”Ferierådgiver”.  
Ved spørgsmål til stillingen kan du kontakte bureauchef  
Susanne Roslyng på tlf.: 42 12 30 66.      


