
	

Er du Studenterlaugets nye skiguide? 
Er sne, sjov, teamspirit og en masse glade medstuderende, krydret med en tilpas mængde ansvar noget for dig? 
Så ansøg som skiguide for SL Skiing Trip 2018!  

I 2018 går SL Skiing Trip, til det fantastiske skisportsområde Avoriaz, i Frankrig. En hyggelig og bilfri by med 
hestevogne, op mod 650 km piste og det bedste afterski syd for KLUBBEN!!!  

For at sikre os at servicen er i tip-top, stiller vi selvfølgelig igen i år med egne BSS guider. 

Vi har brug for guider som: 

- Viser overskud med et stort smil  
- Udviser gå på mod samt tager ansvar  
- Kan levere god service i pressede situationer 
- Kan hjælpe med at skabe sammenhold 

 

Hvad går et guidejob ud på? 

Guidejobbet i år, kommer til at bestå af ansvarsområder, som bustransfer, skiudlejning, afterski, picnic mm. Der 
vil blive krævet meget af dig, men bare rolig, der er også tid til at stå på ski/snowboard og hygge.  

 

Hvad får I ud af at være guide? 

- Guidekursus, der klæder jer på til at modstå selv den hårdeste vinterstorm. 
- Netværk – Guideteamet bliver i denne uge, din nye familie.  
- En betalt skitur med udstyr!  

 
Vi håber, at opslaget har fanget din interesse, og at du har mod på, i samarbejde med SL og écart, at tage 
udfordringen op og være med til, skabe den vildeste SL Skiing Trip nogensinde.  

Ultimatum  

1. Da vi ønsker at ramme så bredt så muligt, er det IKKE et krav at du kan stå på ski/snowboard, men en 
passion for sne og ski skader aldrig.  
 

2. Hvis du er på udveksling, så forventer vi at er du tilbage i Danmark senest tirsdag d. 2 januar, for at 
kunne komme i betragtning til jobbet.  
 

Kontakt 

Send din ansøgning til skitur@studenterlauget.dk senest 20. September  

Hvis du skulle have nogle spørgsmål til selve jobbet, er du mere end velkommen til at kontakte os. Læs venligst 
vores rekrutteringspolitik på www.studenterlauget.dk , før du sender en ansøgning.  

Samtalerne vil blive afholdt hhv. 7. og 8. oktober. OBS! Der vil være obligatorisk fremmøde for alle ansatte 
guider til kursus.  


