Vil du arbejde med turisme i Nordjyllands
mest spændende sommerjob?
- Så bliv en af vores mobile turistengle og vær med til at levere værtskab
i verdensklasse
Kunne du tænke dig at være med til at guide, vejlede og servicere vores gæster i det østlige
Nordjylland – og give de danske og internationale gæster en helt særlig oplevelse i sommermånederne?
Så er det dig, vi søger som en af vores mobile turistengle?
Som turistengel bliver du del af et stærkt team med søde kolleger, der alle arbejder målrettet med at
levere værtskab i verdensklasse. Du er mobil i landskabet på en af vores specialdesignede cykler og
synlig i en eller flere af byerne; Skagen, Frederikshavn, Sæby, Hals eller Aalborg.
Det kræver, at du er et udadvendt menneske, der kan tale med alle og som har et bredt overordnet
kendskab til dit lokalområde. Er du studerende og kender til områdets mange seværdigheder,
attraktioner, og specielle hjørner er det en klar fordel. Desuden skal du også have et veludviklet
service-gen og du kan kommunikere på både dansk, tysk og engelsk.
Som turistengel bliver dine vigtigste opgaver at:
•
Møde turisten og gæsterne der, hvor de er i landskabet – både fysisk og digitalt og at
•
Servicere, vejlede og guide turisten
Du starter midt i juni 2022 eller hurtigst muligt. Stillingen er på 20-37 timer ugentligt.
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til erfaring og kvalifikationer.
Send os gerne en ansøgning på mail job@destination-nord.dk mærket ”Turistengel” i emnefeltet.
Vi regner med at holde samtaler løbende.
Yderligere information:
Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte Anne-Grethe Kramme på telefon 25 20 04 61 eller mail
agkr@destination-nord.dk for at høre mere om, hvilke typer opgaver, vores turistengle løser.
Om os:
Destination NORD er et af Danmarks største destinationsselskaber, der beskæftiger sig med erhvervsturisme, storbyturisme samt kyst- og naturturisme. Vi er en organisation med 16 medarbejdere, og vi lægger vægt på tillid, ansvar og
højt humør tilsat en professionel tilgang og hårdt arbejde.

