
Stjernegaard Rejser søger erfaren produktionsassistent/handler

Stjernegaard Rejser A/S   -   Folke Bernadottes Allé 5, 1   -   2100 København Ø   -   Telefon: 4526 0000

Vi har travlt hos Stjernegaard Rejser, og derfor vil vi gerne styrke 
vores dygtige produktionsteam med en erfaren produktions-
assistent/handler. 

Stjernegaard udbyder rundrejser med dansk rejseleder samt 
individuelle/skræddersyede rejser til udvalgte rejsemål, hvor vi 
har en helt særlig viden og erfaring. De fleste af vores rejsemål er 
oversøiske, men vi har den senere tid tilført en række spændende 
europæiske og nordiske rejsemål til vores program.  Nogle af vores 
vigtige destinationer er Bali, Costa Rica, Cuba, De Vestindiske Øer, 
Det Indiske Ocean, Mexico, Peru, Thailand, Vietnam, USA, Grønland, 
Portugal samt krydstogter. 

Vi gør en dyd ud af kvalitet, god kunderådgivning, et gennem-
arbejdet og troværdigt salgsmateriale samt kvalitetssikring af 
kundernes rejseoplevelser.  

Det er vigtigt for os, at der er en god ånd i virksomheden, og vi har 
fokus på den enkelte medarbejders trivsel og udvikling. Vi arbej-
der meget selvstændigt med en stor grad af frihed og respekt for 
hinanden. Vi har et af branchens mest erfarne teams med mange 
års anciennitet i virksomheden og endnu flere års erfaring i rejse-
branchen.

Jobbet indeholder:
Du bliver en del af produktionsafdelingen, som i dag består af 8 
entusiastiske kollegaer.  Sammen med vores to nuværende 
produktionsassistenter/handlere får du ansvar for afvikling af 
grupperejser og individuelle rejser, herunder rapportering og 
dialog til samarbejdspartnere og udsendelse af afrejsemateriale til 
vores gæster. 

I tæt samarbejde med teamets fem produktchefer udvikles nye 
produkter, og eksisterende rejser opdateres og vedligeholdes. 
Stjernegaard har i dag mere end 250 forskellige rejser, der skal 
holdes opdateret internt såvel som eksternt. 

Dine kvalifikationer matcher ideelt set følgende:
• Minimum 3 års erfaring i rejsebranchen fra lignende stilling  
• Erfaring med Amadeus og indgående kendskab til Excel og 
 gerne Travelwire
• Flair for systemer og generel interesse for at forbedre og  
 optimere arbejdsgange 
•  Du har en positiv indstilling til livet og opfatter det som  
 vigtigt at bidrage aktivt til et godt arbejdsmiljø
• Du kan lide at have travlt og trives med at have mange bolde  
 i luften

• Du er serviceminded og en udpræget teamplayer
• Du kan arbejde selvstændigt med en opgave og sætter en  
 ære i at levere et veludført stykke arbejde 

Vi tilbyder 
• Et job (fuld tid) med stor variation og udviklingsmuligheder 
•  En arbejdsplads på Folke Bernadottes Alle på Østerbro med 24  
 dedikerede og berejste kollegaer, der er drevet af passion, og  
 som går på arbejde for at levere den bedste kundeoplevelse
•  En virksomhed i vækst, som tror på, at innovation, kvalitet og  
 kundeloyalitet er vejen til succes i fremtidens rejsemarked
•  Løn efter kvalifikationer, pensionsordning og sundhedsforsikring 
•  Frokostordning og kantine med bl.a. bordfodbold og bordtennis

Ansøgning og tiltrædelse 
Hvis du har den relevante baggrund og kan identificere dig med 
ovenstående beskrivelse af vores virksomhed, vil vi meget gerne 
høre fra dig. Alle henvendelser vil blive behandlet fortroligt.

Tiltrædelsen er 1. september 2022. Vi behandler ansøgninger 
og indkalder til samtaler løbende og forbeholder os retten til at 
tage annoncen ned, når vi har fundet den rette kandidat. Send 
en kort motiveret ansøgning senest d. 30 juni 2022 mærket 
”Erfaren produktionsassistent/handler” inkl. CV pr. mail til 
job@stjernegaard.dk. 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte produktions-
direktør Peter Nielsen på pn@stjernegaard.dk

Hvem er vi
Stjernegaard Rejser A/S har eksisteret i mere end 30 år. 
Stjernegaard Rejser er en del af Aller Leisure A/S.
Se mere på www.stjernegard.dk

I Stjernegaard er vi drevet af vores kærlighed for rejser og vi læg-
ger et stort arbejde i at udvikle vores egne rejser. Det gør vi for at 
kunne sikre den helt rigtige kvalitet og oplevelser, der efterlader et 
stærkt og varigt indtryk. 

Vi er drevet af passionen for at udforske verden og andre kulturer. 
Vi tror fuldt og fast på, at rejser skaber indsigt og forståelse og 
dermed interesse, tolerance og respekt for andre mennesker. 
Det skaber en bedre verden, som vi i Stjernegaard Rejser gerne vil 
bidrage til på en ansvarlig måde.

Verden er vidunderlig 


