
 
 

 

Vi hjälper människor att resa och mötas med kvalitet. Nu och i framtiden! 

www.xlnttravel.se 

 
 

Affärsresekonsult 

XLNT står för högsta kvalitet och bästa tillgänglighet. Vi ska alltid leverera excellent service och därför vill vi 

att våra kunder ställer höga krav på oss. Hos oss jobbar idag 26 konsulter med en samlad branscherfarenhet 

på över 400 år. 

XLNT Travel vill utmana affärsresandet för att skapa en hållbar framtid. Vi vet att resor och möten lämnar ett 

avtryck på vår planet och därför arbetar vi aktivt för ett hållbart resande och möte. Vi förser våra kunder med 

kvalificerade lösningar för deras krav på reserelaterade tjänster. Våra kunder får tillgång till senaste tekniken 

oavsett man väljer att boka på egen hand hos oss eller i kontakten med någon av våra fantastiska kollegor på 

kontoren. XLNT Travel är ett framgångsrikt och lönsamt affärsreseföretag sedan många år tillbaka och Vi 

lyssnar alltid på våra kunders önskemål och behov och skräddarsyr vårt servicekoncept.  

Vill du bli en del av vårt vinnande team? 

 

XLNT Travel söker nu Affärsresekonsult till vårt kontor i Stockholm med nedan kvalifikationer: 

• IATA behörighet/erfarenhet 

• Amadeus kunskaper och gärna även intresse av självbokningssystem 

• Gärna erfarenhet av hantering av grupper 

• Minst ett års erfarenhet som resekonsult, gärna affärsresor. 

• Effektivitet och kreativitet är egenskaper vi värderarhögt 

• Arbeta självständigt och ge bästa personliga service men samtidigt vara en del av ett team 

• Service av hög kvalitet skall vara en självklarhet 

• Kunna tala och skriva på svenska obehindrat. Goda kunskaper i engelska.  

Som affärsresekonsult hos oss erbjuder vi: 

• Fantastiska kollegor med hög kompetens och lång erfarenhet 

• Tillsammans med kunden bidra till en mer hållbar värld 

• Utmanande arbetsuppgifter med kunden i centrum 

• Goda utvecklingsmöjligheter 

• Mycket goda personalförmåner 

• Vi arbetar i Amadeus, Linkonline, XLNT Online och i Office 365 

Vi ser fram emot din ansökan så vänta inte med att skicka in den då vi intervjuar fortlöpande och tillsätter 

tjänsten så fort vi hittat rätt person. Sista ansökningsdag: 2016-09-20. 

Tillträde: Enligt överenskommelse 

Anställningsform: Heltid med 6 månaders provanställning 

För frågor om tjänsten kontakta du Annika Hultgren på e-post: annika.hultgren@xlnttravel.se 
Ansökan skickas till rekrytering@xlnttravel.se 
Märk ansökan med ”Affärsresekonsult Stockholm”. Bifoga CV vid ansökan. 

Vår historia: 1995 Bolaget grundas under namnet Stockholms Affärsresebyrå. 1998 Kvalitetscertifieringen ISO 

9001 blir genomförd. 2005 VIA Travel Norrland grundas i Umeå. 2008 Miljöcertifieras enligt ISO 14001 med 

marknadsledande upplägg. 2011 Nominerad till tillväxtföretag på Gasellgalan som enda resebyrå. 2013 VIA 

Travel Norrland öppnar kontor i Skellefteå. 2015 Lanserar det gemensamma varumärket XLNT Travel. Du 

kan läsa mer om oss på vår hemsida: www.xlnttravel.se 
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