Brænder du for at arbejde i en virksomhed hvor alle løfter i flok? Og vil du være med til at gøre en forskel for
vores kunder?
Vi søger lige nu en dygtig Sales- & trip coordinator til vores kontor i Aalborg Lufthavn. Du vil komme til at indgå i et mindre team, hvor
salg og kundeservice er omdrejningspunktet.
Dig
Vi leder efter en problemknuser som formår at holde overblikket, men som samtidig er analytisk, har en høj stresstærskel og er en dygtig
kommunikator samt koordinator. Du skal være indstillet på at løse store som små problemstillinger og på at skulle træffe hurtige
beslutninger.
Arbejdsopgaverne vil være:

•
•
•
•
•
•
•

Tilbudsgivning på ture
Opfølgning på tilbud
Kontraktudarbejdelse
Koordinere ture, arrangere handling, catering m.v.
Skabe nære relationer til brokere omkring i Europa
Kommunikation og koordination med andre afdelinger i Great Dane Airlines
Diverse ad hoc-opgaver.

Vi forventer af dig, at du

•
•
•
•
•
•
•

Har stort personligt engagement
Har et godt overblik
Er god til at koordinere
Har kendskab til ad hoc charter salg
Har erfaring med trip coordination (ikke et krav)
Bosat i Nordjylland
Behersker dansk og engelsk i skrift og tale på højt niveau;

Vi forventer derudover, at du er en person, der trives i en travl og omskiftelig hverdag. Det er vigtigt, at du evner at gå i detaljen, men
samtidigt er i stand til at bevare det store overblik. Derudover er du en fleksibel og serviceminded teamplayer med et løsningsorienteret
mindset.
Vi tilbyder:
•
•
•
•
•

En spændende og dynamisk arbejdsplads med gode kolleger i et mindre team
En alsidig og travl hverdag med mange spændende udfordringer
Gode arbejdsforhold og gode kolleger i et uformelt miljø
37 timer om ugen
Pensionsordning og sundhedssikring

Løn er efter kvalifikationer. Arbejdspladsen er i Aalborg i Nordjylland. Såfremt du ikke er bosat i Nordjylland, forventes det at du i
forbindelse med din ansøgning har gjort dig tanker om, hvordan du vil få en hverdag til at fungere med en fuldtidsstilling i Nordjylland.
Kontakt og ansøgning:
Ansøgningsfrist er 15. januar 2021.
Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte Karina Suhr Holm på tlf. nr. +45 30 27 56 86.
Tiltrædelse: snarest muligt.
Vi indkalder løbende til samtaler, så du bedes sende din ansøgning hurtigst muligt til application@greatdaneairlines.dk
Great Dane Airlines
Great Dane Airlines blev stiftet i 2018 og har siden den 14. juni 2019 fløjet mange rejseglade gæster til deres feriedestination.
Vi er et Nordjysk flyselskab, med stærke nordjyske rødder. Når du rejser med os, er du ikke bare et sædenummer. Vi har fokus på vores gæster
og vores kabinepersonale sørger for en fantastisk service ombord. Great Dane Airlines flyver med den moderne Embraer E195 med plads til
118 passagerer og vores kerneområde er charterflyvning samt ad hoc flyvning.

