
 
Booking og salgskoordinator til Destination Sønderjylland 

Efter et par sæsoner, hvor COVID-19 har fyldt alt for meget i turismebranchen, skal turismen atter tilbage 

på sporet. Derfor søger vi en ny medarbejder der skal være ansvarlig for Destination Sønderjyllands 

bookingportal.  

Destination Sønderjylland er turismeudviklingsorganisation for de 4 sønderjyske kommuner og arbejder for 

at skabe de bedste udviklings-, markedsførings- og afsætningsplatforme for det sønderjyske turisterhverv, 

så Sønderjylland fortsat vil være blandt de mest populære kystferiedestinationer i Danmark og et attraktivt 

område at etablere sig som turisterhverv. 

Destination Sønderjyllands bookingportal er et vigtigt redskab for at nå ovenstående målsætning og er 

siden destinationens etablering i 2015, kommet til at spille en større og større rolle for de sønderjyske 

turistvirksomheder. På portalen kan man købe billetter til sønderjyske oplevelser som fx Sønderjysk 

Kaffebord, Sort Sol mv. Man kan bestille vandreture, hvor der arrangeres overnatning, mad og 

bagagetransport og en lang række andre unikke produkter. Ambitionen er, at bookingportalen er det sted, 

hvor man kan finde og købe de bedste sønderjyske oplevelser.  

Som ansvarlig for bookingportalen bliver din opgave at sørge for at oprette og vedligeholde produkter på 

portalen og, i samarbejde med vores partnere, at udvikle nye spændende oplevelsestilbud. Du vil også blive 

ansvarlig for at besvare diverse henvendelser fra gæster, samt sikre, at gæster og partnere får tilsendt 

relevant infomateriale. En del af opgaven bliver desuden at udvikle portalen, ift. brugervenlighed mv. 

Du vil arbejde tæt sammen med de øvrige kollegaer med ansvar for markedsføring, SoMe og gæsteservice. 

Vi forventer at vores nye kollega har en relevant faglig baggrund og gerne erfaring indenfor turisme. Har du 

tidligere arbejdet med bookingsystemer, vil det absolut være en fordel. Gode sprogkundskaber og 

kommunikative evner vil kvalificere dig yderligere til stillingen. Du skal være serviceminded og have blik for 

såvel gæstens som partnernes behov.  

Vi tilbyder et job med en spændende og varierende arbejdsdag. Du bliver en del af et team på 6 

medarbejdere, der sidder på sekretariatskontoret i Sønderborg. Derudover er der kollegaer og 

samarbejdspartnere på turistbureauerne i de 4 sønderjyske kommuner. Alle brænder for Sønderjylland og 

for at skabe resultater for vores virksomheder.  Vi har en åben og uformel omgangstone og alle er klar til at 

hjælpe, når det brænder på. Vi er fælles om at løse udfordringerne og deler succeserne. 

Stillingen er på 37 timer om ugen, der typisk ligger mellem 9 – 17, men man må påregne varierede 

arbejdstider, hvor aften og weekendarbejde også kan forekomme. Vi servicere virksomheder i alle 4 

sønderjyske kommuner og tager gerne ud og besøger vores partnere, hvorfor det også er et krav, at vores 

nye medarbejder kar kørekort og egen bil.  

Der er ansøgningsfrist til stillingen mandag den 27. september kl. 12.00 og samtaler forventes afholdt den 

28. september. 

Løn efter kvalifikationer 

Ansøgning, cv og referencer sendes til job@dssj.dk  
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