Studentermedhjælper søges til turistvirksomhed i vækst
Vi er heldigvis i gang med endnu en rygende travl sæson i Hamlet Tours med masser at lave inden for
både drift og udvikling. Vi har derfor brug for hjælp med at holde styr på bookinger og vagtplaner, løn,
bogføring og fakturering, besvare kundehenvendelser og i øvrigt deltage i driften af vores lille voksende
virksomhed. Vi søger en studentermedhjælper, som kan arbejde gennemsnitligt ca. 15 timer om ugen –
lidt mere om sommeren og lidt mindre om vinteren. Start snarest muligt.
Da Hamlet Tours endnu er en lille virksomhed, vil du helt naturligt komme til at sidde med meget
forskelligartede opgaver og lære mere om både regnskab, kundeservice, salg og virksomhedsdrift. Som
en af tre administrative medarbejdere udgør du en central del af teamet og er med til at præge
udviklingen. Du vil i perioder stå med ansvaret for den daglige drift og service.
KVALIFIKATIONSKRAV
-

Engelsk på højt niveau i skrift og tale. Alle vores kunder er udenlandske.

-

Stærke Excel-kundskaber (forventes demonstreret ved en evt. samtale).

-

Gode karakterer i matematiske/økonomiske fag

-

Du kan starte med det samme og har ikke planer om længere udlandsrejser eller andet, som vil
forhindre arbejdet inden for en overskuelig fremtid. Der skal være udsigt til, at du kan udfylde
jobbet som studentermedhjælper i minimum to år.

-

Det er en fordel, hvis du kan dokumentere, at du er vant til at have ansvar – eksempelvis fra
frivillige foreninger, undervisning eller andre job.

-

Det er en fordel, hvis du har erfaring med regnskab og evt. programmet Dinero.

PERSONLIGE EGENSKABER
-

Trives med ansvar

-

Initiativrig

-

Høj arbejdsmoral og sans for detaljer

-

Interesse for salg og især den gode service

-

Indstillet på at bidrage til det gode arbejdsmiljø i et lille team

Timeløn: 130 kr. plus feriepenge.
Hvis du er interesseret, så send hurtigst muligt en ansøgning til virksomhedens leder, Sascha, på
info@hamlettours.com, hvor du fortæller, hvordan du lever op til kvalifikationerne, og hvorfor du gerne vil
have jobbet. Vedhæft kort CV og karakterudskrift. Samtaler afholdes løbende med henblik på en hurtig
ansættelse.
OM HAMLET TOURS
Hamlet Tours specialiserer sig i sightseeingture af højeste kvalitet med udgangspunkt i København.
Detaljer om turene kan ses på www.hamlettours.com. Vores virksomhed er seks år gammel og stadig i
vækst. Vi har et godt sammenhold blandt kollegerne, som foreløbig tæller 14 personer. Arbejdspladsen
ligger på Østerbro.

