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Serviceøkonompraktikant til udvikling og implementering af nyt 

koncept 

Er du klar til at få lov til at folde alle dine kompetencer ud i en mindre familiedrevet turismevirksomhed? Fladså 

Turist A/S søger en praktikant, der har lyst til at være med til at udvikle indholdet i vores helt nye 

udflugtskoncept og generelt styrke vores kundeoplevelse. 

Du vil få mulighed for at designe og re-designe kunderejser, medvirke til udarbejdelse af vores servicestrategi, 

deltage i afvikling af udflugter og håndtere kundehenvendelser. 

 

En alsidig hverdag, hvor du deltager i arbejdet på lige fod med alle os andre 

Med udgangspunkt i dit udviklingsniveau tilrettelægger vi dit arbejde på en måde, så du hurtigt får mulighed for 

en passende mængde udfordringer. Opgaverne vil blandt andet bestå i: 

• Implementering og udfoldelse af nyt koncept 

• Udarbejdelse af markedsføringsmateriale 

• Håndtering af kundehenvendelser 

• Evaluering af kundeoplevelser 

• Planlægning og afvikling af én- og flerdagesture 

• Udarbejdelse af tilbud 

• Diverse ad hoc-opgaver 

 

Vi har høje forventninger til dig 

Du er engageret, har en positiv tilgang til dit arbejde og bidrager til, at alle smiler hver dag. Derudover er det en 

fordel, hvis du kan sætte flueben ved følgende egenskaber: 

• Du er mødestabil 

• Du er fagligt dygtig og mestrer at kommunikere skriftligt og mundtligt 

• Du er komfortabel med at skulle arbejde selvstændigt 

• Du kender din værktøjskasse og er ikke bange for at bringe din viden og erfaring i spil 

• Du er rutineret i at arbejde med dagligdags IT-redskaber og nyder at have styr på din dag. 
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Det praktiske 

Arbejdsstedet er vores kontor i Lov mellem Næstved og Præstø, og arbejdstiden er i udgangspunktet hverdage 

mellem 8 og 16.  

Praktikken er ulønnet.  

Vi holder samtaler løbende, så du kan med fordel indsende din ansøgning med det samme til Mathias Andersen 

på mathias@fladsaaturist.dk. Mathias kan også svare på eventuelle spørgsmål – enten på mail eller på tlf. 

31522056. 

 

Om Fladså Turist A/S 

Vi er en familieejet- og drevet virksomhed, der i 35 år har drevet virksomhed med buskørsel. Vi råder over en 

moderne flåde af busser i varierende størrelser, der gør os i stand til at løse enhver opgave indenfor vores 

forretningsområder, der foruden almindelig bustransport omfatter levering af færdige udflugtspakker og 

pakkerejser i samarbejde med primært danske partnere og destinationer.  

Vi er 20 medarbejdere, der hver dag arbejder for at skabe gode oplevelser – vil du være med? 
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