
 

Er du Studenterlaugets nye skiguide på 

SL Skiing Trip 2020? 
 

Leder du efter et spændende og udfordrende job fyldt med sne, sjov og glade medstuderende? Så er jobbet 

som skiguide på SL Skiing Trip 2020 helt sikkert noget for dig! 

 

SL Skiing Trip har hvert år mere end 400 studerende med som gæster til en sjov uge i alperne, hvor skituren 

er en af de største universitetsture i Danmark. De sidste par års koncept med at hyre egne guider fra Aarhus 

BSS har været en stor succes. Vi ønsker at fortsætte succesen for at kunne servicere vores gæster bedst muligt 

og på denne måde skabe de perfekte rammer for en skitur tiltænkt studerende. 

 

Som guide er det helt essentielt at forstå vigtigheden af rollen som guide. Turens succes afhænger af 

guidernes evne til at være ansvarlige og servicere turens gæster. En stor del af jobbet som skiguide omhandler 

også at være med til at promovere og markedsføre turen for alle potentielle gæster, hvorfor du også skal 

regne med at der vil være arbejde i løbet af efteråret.  

Du kan forvente en del arbejde i løbet af ugen evt. med flere ad hoc-opgaver, men samtidig vil der også være 

tid til ski-/snowboardløb og masser af sjov!  

Vi forventer, at du er:   

• Dedikeret og har interesse for ski/snowboard 

• Situationsbevidst, ansvarsfuld og løsningsorienteret 

• Social med en udadvendt personlighed, da du vil blive ansigt udadtil for skituren  

 

Tidligere erfaring som guide, instruktør eller lignende er et plus, men bestemt ikke et krav. Det er desuden 

heller ikke et krav, at du er erfaren inden for enten ski-/snowboardløb. 

 

Vi tilbyder: 

• Gratis guidekursus og en betalt skitur 

• En uforglemmelig oplevelse, hvor der er mulighed for at skabe et stort netværk 

• Et job med stort ansvar 

 

Kontakt 

Har jobbet fanget din interesse? Så send din ansøgning til skitur@studenterlauget.dk senest søndag d. 14. 

april 2019 kl. 23.59. Har du spørgsmål til jobbet, så er du mere end velkommen til at kontakte os på 

ovenstående mail.  

Samtalerne vil blive afholdt i uge 17.  

Læs venligst vores recruitment policy her inden du søger jobbet. 

mailto:skitur@studenterlauget.dk
https://studenterlauget.dk/wp-content/uploads/2018/03/recruitment-policy-2018.pdf

