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Leder du efter et spændende og udfordrende job fyldt med sne, sjov og glade medstuderende? Så er jobbet
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SL Skiing Trip
helt sikkert
for dig!
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Har du tidligere været med på SL Skiing Trip eller har du erfaring som guide, instruktør eller lignende, er dette
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Vi tilbyder:
Gratis guidekursus og en betalt skitur
Vi tilbyder:
Fællesskab guiderne imellem, samt mulighed for at skabe et stort netværk
• Gratis guidekursus og en betalt skitur
Et job med stort ansvar og varierende opgaver
• Fællesskab guiderne imellem, samt mulighed for at skabe et stort netværk
• Et job med stort ansvar og varierende opgaver
Kontakt
Har jobbet fanget din interesse? Så send din ansøgning til skitur@studenterlauget.dk senest søndag d. 9. maj
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